
Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku 

 

 

 

REGULAMIN 

Ogólnopolskiego Konkursu  

„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” 

 

 

§ 1 

Uwagi ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku. 

2. Konkurs organizowany jest we współpracy z przedstawicielami branży hotelarskiej, 

turystycznej i gastronomicznej. 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

1. Pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa. 

2. Wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce. 

3. Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów 

poprzez przygotowanie i obserwację konkursu. 

4. Współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa. 

5. Stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych. 

6. Włączenie pracodawców w proces podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem ogólnopolskiego konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej 

dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości (szkół kształcących w zawodzie technik 

hotelarstwa). 

2. W etapie I -Eliminacje z jednej szkoły może brać udział dwóch uczniów, wyłonionych przez 

nauczyciela/opiekuna spośród wszystkich chętnych, którzy się do niego zgłosili. Nauczyciel 

samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze 2 uczestników na podstawie wewnętrznych 

eliminacji np. zadania praktycznego, sprawdzianu wiadomości. 

3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do: 

• zapoznania się z regulaminem,  

• przestrzegania regulaminu i terminarza konkursu,  

• sumiennego przygotowania się do poszczególnych etapów konkursu, 

• wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej.  

4. We wszystkich etapach uczniowie startują indywidualnie. 

5. Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego 

formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://kwh.zselektryk.slupsk.pl/  

w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada 2022 r. wraz z przesłanymi drogą elektroniczną 

jako załączników do formularza rekrutacyjnego skanów podpisanych zgód na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestników oraz opiekuna uczestników w ww. 

terminie (wzór na stronie internetowej – Załącznik nr 1). 

6. Brak dostarczenia dokumentów równoznaczny jest z rezygnacją z konkursu. 

7. Dokumenty te należy również przesłać pocztą tradycyjną razem z dokumentacją z I etapu 

konkursu na adres organizatora tj. do 16.12.2022 r.:  

ZSEL w Słupsku, ul. Szczecińska 60, 76-200 Słupsk z dopiskiem: 

Ogólnopolski Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” 

 

http://kwh.zselektryk.slupsk.pl/


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnch nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku 

 

8. Konkurs składa się z II etapów: I etap – eliminacje, II etap - finał. 

 

W I etapie – eliminacjach może brać udział 2 uczniów ze szkoły wcześniej wyłonionych przez 

nauczyciela opiekuna i zgłoszonych formularzem elektronicznym do organizatora konkursu. 

a. I etap eliminacje 

Etap I odbędzie się dnia 01.12.2022 r. o godz. 10.00 w szkole uczestników. 

Etap ten polega na rozwiązaniu testu z zakresu przedmiotów zawodowych w zawodzie technik 

hotelarstwa, który składa się z 56 pytań. Czas trwania testu wynosi 60 minut. Uczeń może zdobyć 

maksymalnie 56 punktów. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje 1 pkt. 

Do właściwego przeprowadzenia I etapu dyrektor szkoły zgłaszającej uczestników zobowiązany jest 

powołać komisję szkolną, która będzie czuwać nad właściwym przebiegiem rozwiązywania zadań 

testowych. W skład szkolnej komisji I etapu wchodzi dwóch nauczycieli przedmiotów 

ogólnokształcących uczących w danej szkole (przewodniczący i członek komisji).  

 

Test i karta odpowiedzi zostaną wysłane drogą elektroniczną w pliku pdf na adres e-mail szkoły 

podany w formularzu rekrutacyjnym na dzień przed rozpoczęciem testu tj. 30.11.2022 r. Szkolna 

komisja konkursowa wydrukuje test, karty odpowiedzi i przeprowadzi I etap w szkole uczestników 

dnia 01.12.2022 o godz. 10.00.  

 

Po przeprowadzeniu testu komisja sporządzi protokół (wzór protokołu na stronie internetowej - 

Załącznik 6) i wraz z kartami odpowiedzi uczestników prześle go na adres pocztowy organizatora 

najpóźniej do 16.12.2022 do godz. 10.00. (szkoła uczestników odpowiada za terminowe dostarczenie 

dokumentacji organizatorowi konkursu). Organizator powoła Komisję konkursową etapu I  

w składzie: wicedyrektor szkoły, dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży ho-ga-tur, 

która dokona sprawdzenia testów, ogłosi wyniki i listę uczniów zakwalifikowanych do etapu II do 

13 stycznia 2023 r. na swojej stronie internetowej w zakładce „Konkursy”.  

Szkoła uczestników konkursu jest odpowiedzialna za właściwy i rzetelny sposób przeprowadzenia 

testu.  

 

Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 12 uczniów z najwyższą liczbą punktów z testu.  

 

W przypadku niedostarczenia przez szkołę pełnej dokumentacji do 16.12.2022 do godz. 10.00 wyniki 

z testów uczniów nie będą brane pod uwagę. 

 

Lista zakwalifikowanych do II etapu uczniów zależy kolejno od: 

- liczby punktów z testu, 

następnie, 

- czasu wykonania testu  

później, 

- terminu zgłoszenia przez szkołę formularza do konkursu 

 

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się do następnego etapu konkursu szkoła ma 

obowiązek do 10.02.2023 r. przesłać informację (Załącznik nr 2) dotyczącą wyboru 

wykorzystywanego języka w II etapie –przez uczestnika. Do wyboru: 

- język niemiecki 

- język angielski 

II etap - finał 

Organizator zastrzega sobie jedno miejsce dla ucznia Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów 

Polskich w Słupsku. 

Uczestnikami etapu II będzie 13-stu uczestników (12 wyłonionych drogą eliminacji i jeden uczeń 

ZSEL).  

Etap II odbędzie się 15.03.2023 r. w Grand Lubicz Hotel***** Uzdrowisko Ustka lub Zespole Szkół 

„Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku i składa się z trzech części: 



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnch nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku 

• Część I - autoprezentacja uczestników max. 3 min.- (kryteria oceny autoprezentacji zawiera 

Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). 

Do następnej części przechodzi 9 uczestników z najwyższą liczbą punktów. 

• Część II - polega na wykonaniu zadania z zakresu obsługi konsumenta, (kryteria oceny 

zawiera Załącznik 5 do niniejszego regulaminu) 

Do następnej części przechodzi 6 uczestników z najwyższą łączną liczbą punktów. 

• Część III- umiejętność posługiwania się językiem obcym w bezpośrednim kontakcie  

z gościem hotelowym, (kryteria oceny zawiera Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). 

W wyniku przeprowadzenia ostatniej konkurencji wyłonionych jest 3 najlepszych uczniów 

w zawodzie technik hotelarstwa. 

Prezentacja uczestników i zmagania finałowe odbywają się w obecności pozostałych uczestników 

konkursu, nauczycieli i uczniów, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, jako 

obserwatorów, gości i jury. 

9. Wskazane jest, aby uczestnicy zapoznali się z hotelem, w którym będzie odbywał się finał 

konkursu, jego ofertą usługową oraz najbliższą okolicą. Informacje te będą przydatne w części 

konkursu, dotyczącej testu na etapie eliminacji, a także obsługi gościa w recepcji.  

10. Wyniki finału ogłaszane są w dniu jego zakończenia tj. 15.03.2023 r. 

11. Laureaci trzech pierwszych miejsc, którzy  uzyskali największą liczbę punktów łącznie ogłaszani 

są Mistrzami Wiedzy Hotelarskiej i otrzymują nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymują 

pamiątkowe dyplomy, potwierdzające udział w konkursie.  

12. Uczestników obowiązuje strój właściwy dla hotelarza przez cały czas trwania  konkursu. 

 

§ 4 

Komisja Konkursowa 

1. Konkurs oceniany jest przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą eksperci z branży 

hotelarsko – turystyczno- gastronomicznej. 

2. Komisja konkursowa może dokonać modyfikacji szczegółowych kryteriów oceny i ogłosić je 

najpóźniej na 7 dni przed konkursem na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 5 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku wystąpienia 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin otrzymują do wiadomości wszyscy uczestnicy Konkursu. 

2. Załączniki nr 1,2,3,4,5,6, znajdują się na stronie internetowej organizatora 

https://new1.zsp1slupsk.pl/ w zakładce konkursy/konkurs hotelarski. 

3. W sprawach nieuregulowanych i spornych ostateczną decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.  

4. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod nr tel. (0-59)  8433178,  

tel. kom. 699 926 174  lub na adres: sekretariat@zsp1slupsk.pl 

5. Adres organizatora:  Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich 

76-200 Słupsk 

ul. Szczecińska 60 

tel./ fax. (0-59) 8433178 

https://new1.zsp1slupsk.pl/ 

 

https://new1.zsp1slupsk.pl/
mailto:sekretariat@zsp1slupsk.pl

