Město Jesenice a obec Petrohrad ve spolupráci
s Integrovanou střední školou Jesenice
vyhlašuje u příležitosti realizace projektu

„JESENICKO. ZA ODMĚNU“

CUKRÁŘSKOU SOUTĚŽ


POŘADATEL SOUTĚŽE:
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice a obec Petrohrad, č. p. 146, 439 85
Petrohrad
ODBORNÝ GARANT SOUTĚŽE:
Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1, 270 33 Jesenice

ZÁŠTITU PŘEVZAL:
Starosta města Jesenice Ing. Jan Polák a starostka obce Petrohrad Jitka Dondová
PŘIHLÁŠKY: zasílejte na klementovicova@seznam.cz nebo přineste s sebou v den konání
soutěže

TÉMA ZADANÉHO SOUTĚŽNÍHO CUKRÁŘSKÉHO VÝROBKU:


zákusek ve tvaru jesenického viklanu



zákusek ve tvaru kapličky Všech svatých u Petrohradu

Právě obě zajímavosti obou obcí jsou hlavním předmětem obnovy Naučné stezky Jesenicko.
INFORMACE O SOUTĚŽI:
Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie. Pro zařazení do soutěže je třeba k hodnocení
přinést 5 ks stejných cukrářských výrobků na jedno z uvedených témat. V níže uvedený
den 2. 4. 2014 lze využít i výrobnu ISŠ Jesenice ke zhotovení soutěžního výrobku, příp. i
zakoupit potřebné suroviny (tel. +420 603 523 787).
TERMÍN SOUTĚŽE:
14.00 hodin dne 2. dubna 2014
MÍSTO SOUTĚŽE:
Cukrářské výrobky soutěžící přinesou do prostor výrobny ISŠ Jesenice v Nezvalově ulici
(dříve MŠ) nejpozději 10 minut před zahájením soutěže (tj. 13.50 hodin 2. 4. 2014).
Zhotovené zákusky lze po dohodě s učitelkami odborného výcviku uložit od 1. 4. 2014 do
lednic ve skladovacích prostorech ISŠ Jesenice (tel. +420 603 523 787).
HODNOTÍCÍ KOMISE:
Odborná porota bude čtyřčlenná a tvořit ji budou zástupci města Jesenice, obce Petrohrad, ISŠ
Jesenice a pozvaný host. Vyhlášení výsledků soutěže bude následovat hned po hodnocení
soutěže v prostorách cukrářské výroby ISŠ Jesenice. Výsledky budou vyvěšeny na webu obou
obcí.
KRITÉRIA HODNOCENÍ:
Komise bude hodnotit


nápad



chuť



estetický vzhled



prezentaci výrobků

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:
Po sečtení výsledků odbornou porotou budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány třem
nejšikovnějším cukrářům zajímavé ceny v souhrnné hodnotě 3.000 Kč. Oficiální vyhlášení
vítězů se předpokládá od 14.30 hodin. Pro příchozí bude připraveno drobné občerstvení.

