
Warunki konieczne do uzyskania statusu Konkursu Nominowanego 2015 

1. Uczestnikami KPP 2015 mogą być osoby narodowości polskiej, jak również obcokrajowcy pracujący w polskich 

restauracjach. Nominację do Półfinału KPP 2015 otrzymuje drużyna, której szef jest narodowości polskiej lub jest 

obcokrajowcem, pracującym w momencie przystąpienia do Konkursu Nominowanego w restauracji 

w Polsce. 

2. Na czas Konkursu Nominowanego zawodników obowiązuje galowy strój kucharski (bluza kucharska, czarne spodnie, 

zapaska, czapka kucharska, pełne buty lub buty robocze). Wyjątek stanowią plenerowe Konkursy Nominowane, 

podczas których dopuszcza się odstępstwa od pełnego stroju galowego, a obowiązkowym elementem stroju pozostaje 

bluza kucharska, zapaska, czapka kucharska, pełne buty. 

3. Uczestnicy konkursu – w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie profesjonaliści, tj. kucharze pracujący zawodowo bądź 

mający w dacie przystąpienia do KPP 2015 przerwę w pracy zawodowej nie dłuższą niż jeden rok. Wyjątek stanowią 

konkursy, w których w jednym z etapów eliminacyjnych startują uczniowie, a nagrodą za zwycięstwo podczas eliminacji 

jest udział w finale tego konkursu. W przypadku konkursu, w którym regulamin zakłada uczestnictwo maksymalnie 

1 zespołu uczniowskiego, organizator winien przesłać do organizatorów KPP 2015 notę informacyjną. 

4. Skład sędziowski – dania konkursowe powinny być oceniane wyłącznie przez jury profesjonalistów, tj. takie, w którego 

skład wchodzą zawodowi kucharze, mający doświadczenie w ocenie dań konkursowych i cieszący się uznaniem 

środowiska gastronomicznego w Polsce. Oceny degustacyjnej i technicznej dokonuje jednocześnie ten sam skład 

sędziowski. Organizator konkursu powinien podać do informacji organizatora KPP 2015 listę jurorów najpóźniej 

1 tydzień przed terminem konkursu. 

5. W przypadku, gdy regulamin Konkursu Nominowanego przewiduje przygotowanie przez jego uczestników deseru 

restauracyjnego i do jego oceny przez Organizatora Konkursu Nominowanego ustanowione zostanie osobne jury 

składające się z cukierników, punktacja przyznana przez to jury zostanie dołączona do punktacji jury degustacyjnego. 

6. Liczba sędziów, oceniających zmagania nie powinna być mniejsza niż pięć osób, łącznie z Przewodniczącym Jury. 

7. W przypadku, gdy potrawy oceniane są przez inne osoby (np. przedstawiciele firm sponsorskich, mediów itp.), ocena 

powinna zostać oddzielona od oceny profesjonalistów, tak by o nominacji do KPP 2015 decydowała wyłącznie ocena 

jury profesjonalnego. 

8. Organizator Konkursu Nominowanego wyznaczy sekretarza konkursu – osobę koordynującą Konkurs Nominowany 

w celu usprawnienia prawidłowego przebiegu konkursu. 

9. Jurorzy Konkursów Nominowanych muszą korzystać z kryteriów ocen spójnych z kryteriami KPP 2015 oraz 

przesłanych organizatorom Konkursów Nominowanych przez Koordynatora KPP 2015 i dostępnych na stronie 

internetowej KPP 2015. Wyjątek stanowią konkursy plenerowe w zakresie następujących kryteriów ocen: „Odpowiednia 

temperatura potrawy i talerza”, „Prezentacja szefa ekipy i kucharza pomocniczego” oraz wszystkie konkursy w zakresie 

kryterium „Zgodność potrawy z recepturą”. Ocena w ramach ww. kryteriów może być pominięta w zależności od 

warunków organizacyjnych danego Konkursu Nominowanego. 

10. Wyznaczony sekretarz Konkursu Nominowanego wraz z Przewodniczącym Jury nadzoruje prawidłowe wypełnienie 

arkuszy ocen przez wszystkich sędziów, tj. oznakowanie arkusza odpowiednim numerem drużyny, czytelni podpis 

jurora na arkuszu, wpisanie uwag/komentarzy do kolejnych dań. 

11. Danie podlegające ocenie jury profesjonalnego jest w całości przygotowane podczas konkursu, w czasie 

regulaminowym. 

12. Organizator w harmonogramie Konkursu Nominowanego uwzględni: 

a. odprawę dla sędziów przez konkursem, podczas której Przewodniczący Jury omówi kryteria ocen oraz 

wszystkie kwestie regulaminowe i organizacyjne, na odprawie obecni musza być wszyscy sędziowie, 



b. odprawę dla zawodników przed konkursem, na której Przewodniczący Jury omówi kryteria ocen dań, 

przedstawi skład sędziowski, omówi kwestie techniczne i warunki organizacyjne, 

c. obrady sędziowskie po konkursie, podczas których Przewodniczący Jury zbierze informacje zwrotne na temat 

przygotowanych dań od wszystkich członków Jury Konkursu Nominowanego; 

d. odprawę pokonkursową (przed ogłoszeniem wyników Konkursu Nominowanego) dla zawodników, podczas 

której przez Przewodniczącego Jury przekazane zostaną zawodnikom informacje zwrotne na temat ich pracy 

i przygotowanych dań. 

13. Na odprawie sędziów i zawodników przez konkursem, konkursie, odprawie sędziowskiej po konkursie obecny jest 

przedstawiciel KPP 2015. W konkursie jako obserwator udział może wziąć Ambasador KPP 2015, wskazany przez 

KPP 2015. 

14. Wszyscy sędziowie Konkursu Nominowanego musza być obecni przez cały czas rozgrywania konkursu na swoim 

stanowisku pracy, by móc ocenić wszystkie przygotowane dania w momencie ich serwisu. 

15. Kucharz nominowany do półfinału KPP 2015 zostaje wytypowany na podstawie oceny potrawy konkursowej. Jako 

potrawę konkursową traktujemy danie główne, samo lub z przystawką/deserem. Nominacja nie może zostać przyznana 

na podstawie oceny włącznie przystawki lub deseru. Danie podlegające ocenie jury profesjonalnego powinno być 

w całości przygotowane podczas konkursu, w czasie regulaminowym. 

16. Oznakowanie dań konkursowych – potrawy oceniane przez jury powinny być oznaczone numerycznie, lub w inny 

sposób uniemożliwiający identyfikację uczestników. 

17. Dania przygotowywane przez poszczególne drużyny w Konkursie Nominowanym muszą być porównywalne – oparte 

o ten sam podstawowy składnik/składniki. Składniki obowiązkowe muszą być podane w regulaminie. 

18. Warunkiem wręczenia nominacji do półfinału KPP 2015 jest obecność przedstawiciela KPP 2015 podczas odprawy 

sędziów, odprawy zawodników, konkursu oraz obrad jury. Organizatorzy Konkursów Nominowanych powinni 

zapewnić nocleg osobom z ramienia KPP 2015. 

19. W przypadku, kiedy ze strony organizatorów Konkursów Nominowanych ubiegających się o nominację do KPP 2015 

pojawią się rażące uchybienia organizacyjne, obecny na Konkursie Nominowanym przedstawiciel ma prawo nie 

przyznać nominacji. O rażących uchybieniach mówi się w przypadku gdy: 

a. nie dotrzymania niniejszych Warunków koniecznych do uzyskania statusu Konkursu Nominowanego; 

b. praca członków jury będzie budziła wątpliwości, co do rzetelności oceny np. w sytuacji, gdy poszczególni 

sędziowie będą pod wpływem alkoholu. 

20. Zbiorcze zestawienie punktów wraz z raportem pokonkursowym, zawierającym liczbę zgłoszonych i startujących 

drużyn, listę jurorów, przekazywane są przedstawicielowi KPP 2015 w terminie na 1 miesiąc po zakończeniu Konkursu 

Nominowanego. 

21. Organizatorzy Konkursów Nominowanych przed rozpoczęciem Konkursu Nominowanego dostarczą do 

koordynatora KPP 2015 regulamin konkursu, arkusze ocen, listę sędziów, harmonogram przebiegu konkursu, listę 

uczestników. Organizator KPP 2015 w ciągu 7 dni od ich otrzymania poinformuje o przyjeździe swoich przedstawicieli 

oraz prześle logotyp „KONKURS NOMINOWANY DO KPP 2015”, upoważniając jednocześnie organizatora konkursu 

nominowanego do wykorzystania tego logotypu w materiałach promocyjnych. 

 


