
  Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach 

  

REGULAMIN KONKURSU 
KULINARNE SHOW 

 

1. Konkurs KULINARNE SHOW odbędzie się w ramach X Ogólnopolskiej Konferencji Studentów 
Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, w formie on-line. 
 

2. Wynik konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji on-line w dn. 18.06.2021 r. oraz  
w serwisie www Uczelni i w mediach społecznościowych. 
 

3. Prace zostaną zaprezentowane uczestnikom Konferencji oraz opublikowane w serwisie www Uczelni 
i w mediach. 
 

4. Tegoroczny temat konkursu to „Danie główne”. 
 

5. Organizator: Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. 
 

6. Zasady ramowe konkursu:  
• konkurs odbędzie się w przestrzeni wirtualnej z powodu epidemii COVID-19, 
• zadaniem konkursowym jest nagranie filmu pokazującego przygotowanie i zaprezentowanie 

DANIA GŁÓWNEGO, 
• uczestnikami konkursu są studenci  SWSM, 
• nagranie powinno obejmować cały proces powstawania potrawy, od przygotowania produktów do 

prezentacji gotowego dania, 
• film po zmontowaniu nie powinien być dłuższy niż 20-30 minut, 
• wymagane jest również zdjęcie gotowej potrawy.  

 
7. Komisja Konkursowa: 

• wykładowcy akademiccy, 
• przedstawiciel studentów. 

 
8. Nagrody i wyróżnienia: 

Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie udziału w Konkursie. Finaliści otrzymają certyfikaty 
oraz nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora.  

 
9. Adresaci konkursu:  

Studenci Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.  
 

10. Zgłoszenie uczestnictwa: 
• wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

http://www.konferencja.swsm.pl/kulinarne_show/zgloszenie-uczestnictwa w terminie do 
28.05.2021 r. 

http://www.konferencja.swsm.pl/kulinarne_show/zgloszenie-uczestnictwa


  Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach 

• przesłanie w terminie do 11.06.2021 r. pocztą tradycyjną na adres Uczelni: 

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach 
ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice 

podpisanego wymaganego oświadczenia: 

– Oświadczenie UCZESTNIKA – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie 
przez Organizatora zgłoszonego filmu i zdjęć rozumiane, jako m.in. prezentacja filmu/zdjęć 
podczas konferencji, opublikowanie filmu/zdjęć, w serwisie WWW uczelni oraz wykorzystanie  
w innych celach marketingowych, np. publikacja w serwisie FB czy YouTube, zgoda na 
wykorzystanie wizerunku. 

• zamieszczenie filmu w classroom KULINARNE SHOW do dn. 11.06.2021 r. 
• czynny udział w Konferencji w dn. 18.06.2021 r. Komisja podczas prezentacji filmu może zadać 

autorowi dodatkowe pytania związane z zadaniem konkursowym. 
 

11. Kryteria oceny:   
• dobór potrawy 
• sposób przygotowania – umiejętności kulinarne 
• pomysłowość i kreatywność 
• sposób podania gotowego dania - ogólne wrażenie estetyczne  
• umiejętność wprowadzenia odbiorcy w „świat kulinarny” 
• umiejętność zaprezentowania się przed kamerą 

 
12. Opłaty: 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 

13. Kontakt do Biura Konkursu: 

Kinga Łanda 
e-mail: biuro@swsm.pl 
tel. 32 207 27 09 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. W takim 
przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 

 

mailto:biuro@swsm.pl

