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Treść
W dniu 12 grudnia 2017r. w Warsztatach Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 należących do ZSZ Gorlice odbył się finał
wewnątrzszkolnego konkursu pt. „ Ozdoby z piernika”.
Stosowny plakat z propozycją uczestnictwa, zachęcający wszystkich uczniów Zespołu Szkół został zamieszczony w szkole oraz na
facebooku już w połowie listopada, zaś wykonaną samodzielnie lub w zespole 2 – osobowym pracę należało dostarczyć ostatecznie do
5 grudnia 2017r.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się przede wszystkim chęcią wykonania pracy oraz zdolnościami plastycznymi, gdyż pod uwagę
były brane następujące kryteria :

●

Pomysłowość i walory wizualne

●

Pracochłonność i estetyka wykonania

●

Zgodność z tematem

Patronat honorowy nad konkursem sprawowało Muzeum Piernika w Toruniu – fundator podwójnego zaproszenia do Muzeum dla
pierwszego miejsca oraz dwóch pojedynczych
za drugie i trzecie miejsce , natomiast patronat merytoryczny objęło Małopolskie Stowarzyszenie Kucharzy i Cukierników, które
jednocześnie stanowiło jury oceniające. Ogółem na konkurs wpłynęło 15 prac, spośród których wyłonieni zostali zwycięzcy i są to:

Pierwsze miejsce: Monika Tapek z 2 klasy ZSZ cukiernik

Drugie miejsce: Dominika Wąsowska z 3 klasy ZSZ cukiernik

Trzecie miejsce: Magdalena Tabiś z 1 klasy branżowej cukiernik

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody – niespodzianki ufundowane przez sponsorów, którymi byli:

●

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Beskid Gorlicki

●

Firma SNB – producent blach cukierniczych

●

Firma Prymat – producent przypraw

●

Firma Bakalland (marka Delecta) – producent półproduktów cukierniczych

●

Firma Sempre – dystrybutor m.in. ozdób z masy cukrowej

●

Wydawnictwo Wam – książki: „ Doskonałe przepisy siostry Anastazji”

●

Pub „ U Allana i Połki” – 12 bonów upominkowych na kwotę 20 zł każdy

●

„ Fabryka Smaków” – 3 Vouchery na mega zestawy zaproponowane przez właściciela

Patronat medialny nad imprezą sprawował portal Halo Gorlice oraz Gazeta Gorlicka, które zamieściły stosowną publikację i zdjęcia.
10 uczestników konkursu ( w tym osoby, które zajęły 2 i 3 miejsce)przekazało dobrowolnie swoje prace na akcję charytatywną, z której
całkowity dochód będzie przeznaczony na leczenie i rehabilitację rodzeństwa Oli i Jakuba Musiał – zostaną one sprzedane w dniach
16 – 17 grudnia w ramach Gorlickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego przy gorlickim Ratuszu w rynku.

Przewiń do początku

