Střední odborné učiliště,
Domažlice,
Prokopa Velikého 640
pořádá
11. března 2020
11. ROČNÍK NADREGIONÁLNÍ SOUTĚŽ
VE STOLOVÁNÍ
Téma letošního ročníku je
„Cestování s Hanzelkou a Zikmundem“

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
11. března 2020
NADREGIONÁLNÍ SOUTĚŽ VE STOLOVÁNÍ
MKS Domažlice
Soutěž oboru kuchař – číšník, gastronomie ve stolování
1. Zahájení: 9:00hod. velký sál MKS Domažlice
- příjezd soutěžících do 8:00 hod.
- porada se žáky a učiteli ov. v 8:30 hod. ve velkém sálu - seznámení s hodnotícími
kritérii, vylosování stolů a pod.
- žáci již budou ustrojeni a potřebné věci budou mít v sálu
2. Zaměření, téma tabule:
- „Cestování s Hanzelkou a Zikmundem“
3. Uspořádání a velikost tabule
- prostřít pro 6 osob
- rozměry tabule jsou 2,4m x 1,6m výška 0,76 m – desku si přiveze každý svoji,
podkladové stoly budou zajištěny-dekorační stolek o rozměrech 1,26m x 0,45m x 0,75m
bude rovněž k dispozici
- příruční stolek se nebude připravovat
- židle 6ks-nutno přivézt nejsou k dispozici
4. Čas na přípravu tabule: 2,5hod. / 9:00 – 11:30 hod. /
5. Počet soutěžících: 4
- Přivézt s sebou vyplněné a podepsané prezenční listiny soutěžících (tiskopis níže)
6. Oblečení-skupina jednotně oblečena, vystupování žáků bude hodnoceno
7. Označení žáků: Žáci jednotlivých škol budou označeni čísly, která si vylosují,
stejným číslem bude označen i jejich stůl
8. Hodnocení:
- provede tříčlenná komise z nezávislých odborníků
- vyhodnocena budou všechna družstva
9. Startovné:
- 1000,- Kč za každé družstvo zašlete do 20.1 2020 na účet 8530321/0100, variabilní symbol
bude IČO příslušné školy do poznámky pro příjemce napište: stolování 2020
V startovném je i občerstvení pro soutěžící
10. Ukončení soutěže:
- vyhodnocení soutěže a odměnění soutěžících bude provedeno v 13:30 hod.
Zájemce zaregistrujeme do 24. 2. 2020. Přihlášky zašlete, prosím, na adresu uvedenou v záhlaví
tohoto listu, nebo na email: vitezslav.pohanka@soudom.cz

PŘIHLÁŠKA
Nadregionální soutěž ve stolování
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice

11. března 2020
Název a adresa školy:
Jméno a příjmení pracovníka /doprovodu/:
Soutěžící:
Jméno
Příjmení
Datum narození

Obor/ ročník

Podpis

Platba startovného 1000 Kč za tým na účet 8530321/0100, VS – IČO školy do poznámky pro
příjemce: Stolování 2020.
Kontaktní osoba:

tel:
e-mail:

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji SOU Domažlice, Prokopa Velikého
640, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů,
a to pro níže stanovené účely a dobu trvání.
Údaje jméno, příjmení, a fotodokumentace ze soutěže je pro účely prezentace oboru a
soutěže, doba trvání je na dobu aktuálnosti, max.1 rok. Datum narození je pro účely vyúčtování
a administrace pro Středisko služeb školám Plzeň.
Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.
4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, dále dle zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů na výše
uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.
Datum:

Přihlášku do soutěže zašlete nejpozději do 24. února 2020 na e-mailovou adresu:
vitezslav.pohanka@soudom.cz, nebo poštou na adresu: Střední odborné učiliště Prokopa
Velikého 640, 344 01 Domažlice.

Časový harmonogram soutěže v stolničení
8:00
8:30
8:35
9:00
9:15
11:45
12:45

Příjezd soutěžících prezentace
Seznámení s hodnotícími kritérii
Vylosování startovních čísel
Zahájení soutěže
Zahájení soutěžního času
Ukončení soutěžního času
Vyhlášení výsledků

V Domažlicích dne 24. února 2020

Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice

