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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення кулінарного конкурсу шоу
«Весняний парад бутербродів» присвяченого Дню
університету
1. Загальні положення
1.1. Кулінарний конкурс шоу «Весняний парад бутербродів» (далі –
Конкурс) присвячений святкуванню Дня університету, проводиться на
добровільних засадах і є відкритим для зацікавлених осіб. Це положення
визначає порядок проведення Конкурсу. Конкурс відбувається на території
Ботанічного саду ЖНАЕУ.
1.2. Мета Конкурсу.
Конкурс проводиться з метою освітньо-виховної роботи, сприяння у
естетичному та інтелектуальному зростанню молоді, стимулювання творчої
активності, популяризації традицій кулінарного мистецтва, організації
змістовного дозвілля та з нагоди Дня університету.
1.3. Завдання Конкурсу: сприяння розвитку творчого потенціалу,
формування кулінарного смаку; створення умов для спілкування студентів,
надання можливості талановитим студентам, викладачам проявити свої
творчі здібності; визначення кращих зразків кулінарної продукції,
оригінальної презентації; удосконалення форм активного відпочинку
студентства ЖНАЕУ; підвищення уваги засобів масової інформації до
святкування Дня університету, до різнобічного висвітлення студентського
життя Житомирського національного агроекологічного університету та його
підрозділів.
2. Порядок проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться 21 травня 2015 року на базі Ботанічного
саду Житомирського національного агроекологічного університету.
2.2. Програма Конкурсу передбачає: урочисте відкриття і закриття
Конкурсу; роботу прес-центру; презентація бутербродів.
3. Структура Конкурсу
3.1. Конкурс проводиться у таких номінаціях:
- за краще оформлення бутербродної композиції;
- за кращу презентацію бутерброду;
- за оригіналу назву бутерброду;
- найдовший бутерброд;
- мініатюрний бутерброд;
- ювелірний бутерброд;
- «Європейські мотиви»;
- «Справжній український»;
- «Весняний бутерброд»;

- «Мрія декана»;
- «Ранкова партія»;
- «Серед ночі»;
- «Трудові будні»;
- «Як на свято»;
- «Під час сесії»;
- «Морська хвиля»;
- «Солодкі калорії»;
- «Смак з дитинства»;
- «Богатирський бутерброд»;
- «Бутерброд для неї»;
- «Бутерброд для нього»;
- «Студентський бутерброд»;
- «Космічний бутерброд»;
- «Східні наспіви»;
- «Кошерне канапе»;
- «Інтернаціональний бутерброд»;
- «Фірмовий бутерброд»;
- «Стильний бутерброд».
3.2. Учасники залишають за собою право вибору участі у одній або
декількох номінаціях.
4. Організація Конкурсу
4.1. Організаторами проведення Конкурсу є: ректорат ЖНАЕУ,
деканати факультетів, відділ виховної роботи, студентський профком,
студентська рада університету, Ботанічний сад.
4.2. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюється журі, склад
якого
затверджує
в. о. ректора
Житомирського
національного
агроекологічного університету.
4.3. Організаційний комітет:
4.3.1. розробляє положення, порядок і умови проведення Конкурсу;
4.3.2. розглядає заявки на участь у Конкурсі;
4.3.3.
організовує
висвітлення
Конкурсу
засобами
масової
інформації;
4.3.4. забезпечує охорону та громадський порядок під час
проведення заходу;
4.3.5. нагороджує учасників заходу грамотами та дипломами.
4.4.
Організатори
Конкурсу
залишають
за
собою
право
використовувати конкурсні роботи з метою реклами свята, висвітлення в
засобах масової інформації.
5. Учасники Конкурсу
5.1. До участі у Конкурсі запрошуються професорсько-викладацький
склад та студенти Житомирського національного агроекологічного
університету.
5.2. Віковий ценз для учасників Конкурсу – необмежений.
5.3. Територіальне розміщення учасників Конкурсу забезпечує
організаційний комітет.
6. Умови участі, вимоги, завдання та критерії оцінювання
6.1. Бутербродні композиції виконуються у вільному стилі, які повинні
мати назву (підпис роботи: назва, номінація, група, курс, факультет) та

бути представлені журі під час огляду композицій. Площа для розміщення
бутербродних композицій має займати місце – не більше двох робочих
столів.
6.2. При визначенні переможців Конкурсу враховуються такі критерії
оцінювання: презентація (зовнішній вигляд кулінарів, подання бутербродів,
новизна); зовнішнє оформлення (апетитність, привабливість, елегантність,
сучасний стиль); доступність, легкість засвоювання та практичність;
гармонійність (поєднання продуктів, кольору й запаху); сервірування;
демонстрація дегустаційного зразка.
6.3. Учасники представляють бутерброди, що пов’язані зі специфікою
факультету.
7. Нагородження
7.1. Переможців Конкурсу визначає почесне журі за номінаціями.
7.2. Гості Конкурсу визначають переможця у номінації «Приз
глядацьких симпатій».
7.3. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
8. Фінансування
8.1. Витрати на організацію Конкурсу та придбання бланків подяк та
дипломів фінансуються за рахунок позабюджетних призначень та інших, не
заборонених законом джерел фінансування.
8.2. Витрати на участь у Конкурсі здійснюються за рахунок учасників.
9. Заявка на участь у Конкурсі
9.1. Форма заявки на участь у Конкурсі:
Факультет ____________________
Назва бутерброду
Участь у номінації

Примітки

Пропозиції до
оргкомітету
9.2. Заявки на участь у Конкурсі за затвердженою організаторами
формою подаються до 18 травня 2015 року за адресою: відділ виховної
роботи (корпус № 4, каб.107) або dewznau@ukr.net .
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