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PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY
II   Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Pracownik Pomocniczy Obsługi

Hotelowej „Tak  - sprawni w zawodzie”

(finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju)

I DZIEŃ KONKURSU (30  marca  2020 r.)

  8:00 - 14:00   przyjazd uczestników i opiekunów konkursu
14:30 - 15:15   obiad w restauracji „Impresja” CKZ
15.35 - 16.30   wycieczka autokarowa po Kołobrzegu z przewodnikiem
17:00 -18.00    spotkanie organizacyjne sala konferencyjna 102 CKZ
18:00 -19:00    kolacja dla wszystkich uczestników w restauracji „Impresja” CKZ
19.30 – 21.00   spotkanie integracyjne sala przyjęć

II DZIEŃ KONKURSU (31  marca  2020)

07:30 - 08:30     śniadanie w restauracji „Impresja” CKZ
09:00 - 09:30     oficjalne otwarcie Ogólnopolskiego Konkursu;  sala 102 CKZ
10:00 – 11:00    część pisemna konkursu (test 60 min); sala 102 CKZ
11:00 - 12:00     prace Komisji Sprawdzającej; sala 107 CKZ
11:00 -  13:00 seminarium dla  opiekunów i  gości  :  Zintegrowany System Kwalifikcji
szansą na rynku pracy dla „Tak sprawni w zawodzie” sala 102
                           -  młodzież w Restauracji „Impresja” warsztaty – IMPROSTYL
12:00 – 12:15    w przerwie seminarium ogłoszenie wyników etapu pisemnego, 
12:15 – 12:30    ewentualne dogrywka, sala 107 CKP.
12.45                  losowanie przez uczestników kolejności wykonania zadań praktycznych

                    sala 107 CKZ

13:00 - 14:00   obiad w restauracji „Impresja” CKZ
15:00 -17:00    pokaz tańców towarzyskich oraz  program  OPP  -   aula szkoły          
17:15 – 18.00   kolacja restauracja „Impresja” CKZ
18.00 - 21.00    czas wolny 



III DZIEŃ KONKURSU (01 KWIETNIA  2020)

8:00 - 8:50        śniadanie – dla uczniów i opiekunów w restauracji „Impresja” CKP
9:00 - 13:30      Część praktyczna - zakwalifikowanych  15 uczestników wg listy.

równocześnie: 9:15 do 13:00 ( dla pozostałych uczestników i kończących etap
praktyczny )

1. Warsztaty przygotowanie smoothie oraz śniadania hotelowe –  prowadzą 
instruktorzy pnz z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w 
Kołobrzegu - restauracja „Impresja” CKZ , ul. Katedralna 12.

2. Warsztaty gastronomiczne dla uczestników „Kołobrzeg Krainą Rybnych 
Smaków”  - prowadzą nauczyciele zawodu i kucharze z zaprzyjaźnionych
firm  - pracownia gastronomiczna w CKP , ul. Katedralna 12

3. Festiwal deserów „Desery słodka chwila”( warsztaty) -  cukiernia oraz 
pokaz  restauracja Impresja CKZ

14:00 – 14:50   obiad  dla uczniów  i opiekunów restauracja „Impresja” CKZ
14:30- 15:00     obrady Komisji , sekretariat wicedyrektora ds. CKZ   
15:15 -16:15   uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród sala konferencyjna 102  
                         CKZ  ul. Katedralna 12   
16.30 - 20:00   uroczysta kolacja ( niespodzianka  - transfer autokarem)

              

IV DZIEŃ KONKURSU ( 03 KWIETNIA 2019  )
8:00 - 9:00       śniadanie dla wszystkich uczestników w restauracji „Impresja” CKP
9:00               wyjazd uczestników konkursu

Może nastąpić niewielka modyfikacja PROGRAMU.
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