
Zespół Szkół Zawodowych
Ul. Klonowa 10     42-700 Lubliniec

Tel. 034/3511432

Informacje dotyczące XXI Wojewódzkiego Turnieju na
Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik

Część  praktyczna  turnieju  odbędzie  się  12.01.2016  r  (wtorek)  o
godzinie 9.00 w Cukierni Pana Jana Kampa, ul. Cieszkowskiego 2,
Lubliniec

Temat przewodni „Głębia oceanu”

Zadania praktyczne oceniane przez komisję

1. Wykonanie  6szt.  ciastek  bankietowych  (po  3  z  dwóch   dowolnych
form)  i  ich  udekorowanie  Dopuszczalne  są  foremki  na  ciasteczka
bankietowe, które można mieć ze sobą - max 15 pkt.

2. Wykonanie 3 szt. figurek marcepanowych- ręcznie formowanych – max
15 pkt.

3. Złożenie tortu okolicznościowego oraz dekoracja wg własnego projektu
–max 30 pkt.

4. Ekspozycja wykonanych wyrobów – max 5 pkt
5. Ocena organizacji pracy – max 5 pkt.

Łącznie za część praktyczną uczeń może otrzymać 70 pkt.
Na realizację zadania uczestnicy mają 5 godzin.
Uwaga! Ciasta zostaną przygotowane przez zakład

Zakład, w którym odbywa się część praktyczna zapewnia:

1. kremy do przekładania i dekoracji
2. czekoladę
3. masę ticino, glazurę, pomadę
4. owoce w puszce  ( mandarynka, brzoskwinia )
5. blaty biszkoptowe – 1,5 sztuki dla każdego uczestnika 
6. masa do bankietówek ( śmietana , dodatki smakowe: mandarynka, 

truskawka, owoce leśne )

Uczeń na część praktyczną powinien przynieść:
 blaty biszkoptowe o innym niż tradycyjny  kształt na torty o 

średnicy nie mniejszej niż 20 cm



 drobny sprzęt np. noże do rozsmarowania kremu  , foremki, 
szablony, wałki, noże do marcepanu, barwniki, gotowe elementy
do złożenia z np.dragantu - pod warunkiem że w czasie turnieju 
uczeń zademonstruje wykonanie poszczególnych elementów, 
worki zdobnicze z końcówkami i inny sprzęt niezbędny dla ucznia.

 Jeżeli uczeń będzie wykonywał dekoracje z karmelu to powinien 
mieć ze sobą lampę i karmel

 Książeczkę zdrowia
 Ubiór bez znaków firmowych

Produkty  wykonanie  przez  uczestników  stanowią  własność  organizatora

turnieju, tj. Zespółu Szkół Zawodowych w Lublińcu.

Część teoretyczna turnieju odbędzie się 13.01.2015 (środa) r o godzinie 9.00 w
Zespole Szkół Zawodowych  w Lublińcu  przy ul. Klonowej 10 

tel.034/ 351 1432

Na część teoretyczną uczeń powinien przynieść
 przybory do pisania
 legitymację szkolną

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się  z panią mgr inż.
Renatą Pruska kom 0509 097 473
Uroczyste  zakończenie  i  rozdanie  nagród  z  udziałem  zaproszonych  gości,
sponsorów i mediów odbędzie się w  Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu ,
ul. Klonowa 10

Opiekunowie uczniów biorących udział w turnieju powinni być zawodowcami
ponieważ będą brać udział w losowaniu  jury.  Opiekun wytypowany przez
szkołę powinien być obecny w pierwszym i drugim dniu turnieju.

Szkoły zgłaszają uczniów do 12 grudnia 2015.
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