
 DZIELNICOWY KONKURS KULINARNO-JĘZYKOWY  
„MASTER CHEF” 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
• Organizatorem Dzielnicowego Konkursu Kulinarno-Językowego „Master 

Chef” jest Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w 
Warszawie ul. Trakt Brzeski 18. 

• Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa wyłoniona 
spośród nauczycieli języka angielskiego, języka francuskiego oraz 
języka niemieckiego Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich 
w Warszawie. 

 
II. CELE KONKURSU 

 
• Doskonalenie umiejętności językowych uczniów, 
• Zainteresowanie uczniów pogłębieniem wiedzy na temat krajów anglo-,  

francusko-  i niemieckojęzycznych, 
• Poznanie kultury wybranego kraju, 
• Rozwijanie umiejętności twórczych, artystycznych, organizacyjnych 

oraz umiejętności pracy w grupie. 
 

 
III. ZADANIE KONKURSOWE 

 
Zadaniem uczniów jest przygotowanie indywidualnie lub w grupie (2-4 

osobowych) informacji na temat wybranej potrawy pochodzącej z kraju 
anglojęzycznego, niemieckojęzycznego lub francuskojęzycznego – 
wyszukanie przepisu i przygotowanie dania, nagranie filmu 
przedstawiającego przyrządzenie potrawy wraz z podaniem receptury.  
 

Film musi być nagrany w języku angielskim, francuskim lub niemieckim 
W nagraniu mogą wziąć udział jedynie osoby wchodzące w skład grupy 
konkursowej. Czas trwania filmu od 4 do maksymalnie 6 minut. Nagranie w 
formie pliku proszę przesłać na adres masterchef@sp173.waw.pl do dnia 
31.03.2021r.  
 

IV. UCZESTNICY 
 

• Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VIII szkół 
podstawowych z dzielnicy Wesoła 

• Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, na podstawie zgłoszenia. 
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• Uczestnicy konkursu są zobowiązani do złożenia podpisanych klauzul 
informacyjnych. Brak ww. dokumentów jest równoważny z wycofaniem 
uczestnika z konkursu. 

 
 

V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

• Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana 
spośród nauczycieli języka angielskiego, języka francuskiego i języka 
niemieckiego powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 173 w 
Warszawie. 

• Na wykonanie zadania konkursowego uczestnicy mają czas do 
31.03.2021, nagranie w formie pliku należy przesłać  na adres mailowy 
masterchef@sp173.waw.pl, skan wypełnionej przez rodziców / 
opiekunów prawnych zgody na udział w konkursie należy przesłać razem 
z filmem lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 

• Po obejrzeniu wszystkich nadesłanych filmów Komisja Konkursowa 
wyłania laureatów konkursu. 

 
 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC 
 

• poprawność językowa, 
• Sposób prezentacji informacji na temat potrawy, 
• Oryginalność pomysłu, stopień trudności wykonania, 
• Sposób wykonania dania, w tym walory estetyczne, 
• Nawiązanie do realiów kultury krajów anglojęzycznych, 

niemieckojęzycznych i francuskojęzycznych. 
 

VII. NAGRODY 
 

• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające 
udział w konkursie. 

• Laureaci konkursu oprócz dyplomów otrzymają również nagrody 
rzeczowe. 
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