
 

VII MISTRZOSTWA  POLSKI  HYDROSOMMELIERÓW  

Hydrosommelier roku 2018 

 

16 listopada 2018 
 

Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych 

ul. Komorska 17/23, 04-161 Warszawa  

 

 

Zapraszam wszystkie osoby pracujące w branży gastronomicznej, uczniów i nauczycieli szkół kelnerskich, 

gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych do wspólnej corocznej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski 

Hydrosommelirów w konkurencji Hydrosommelier roku 2018. 

Mistrzostwa Polski Hydrosommelierów ,,Hydrosommelier roku'' 2018 to konkurs z siedmioletnią tradycją, 

wymagający od uczestników umiejętności rozpoznawania smaków i bukietów wody a często i tak o wyniku 

ostatecznym decyduje indywidualny talent. Jak będzie w tym roku? wynik poznamy  16 listopada 2018. 

 

Zapraszam, życząc wygranej. 

Grzegorz Górnik 

 

 

REGULAMIN 

 

Główne cele konkursu: 

 

  -podnoszenie kwalifikacji i umiejętności Hydrosommeliera, 

  -pogłębianie wiedzy z zakresu Hydrosommelierstwa, 

  -odkrywanie pasji w specjalizacji i rozwijanie talentu. 

 

Program Mistrzostw: 

ETAP I 

7.45 –   8.15    Rejestracja uczestników Konkursu (hol szkolny – wejście). 

8.15 –   8.45    Odprawa uczestników Konkursu (sala gimnastyczna). Omówienie Regulaminu  

                        konkursów, zasad oceniania i losowanie numerów startowych. 

09.30 – 10.30    Konkurs Hydrosommelier roku 2018 (sala gimnastyczna). 

 

ETAP II 

 -09.30- 09.50- I cz. test teoretyczny - 30 pytań( max 20os - eliminacje) 

 



ETAP III 

  -10.05 - 10.30 - II cz. ślepa degustacja wód ( 10 os - finał)) 

 

ETAP IV 

16.00 -  17.00    Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród. 

 

Ogólne założenia regulaminowe: 

1. Konkurs adresowany jest do pracowników gastronomii oraz uczniów i nauczycieli szkół o profilu  

kelnerskim, gastronomicznym, hotelarskim, turystycznym. 

2. Konkurs odbędzie się 16.11.2018 r. (piątek) w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych   

w Warszawie, ul. Komorska 17/23 

3. Każdy z uczestników startuje indywidualnie, (maksymalnie 20 osób w eliminacjach), decyduje termin 

zgłoszenia, przewiduje się listę rezerwową maksymalnie dla pięciu osób. 

4. W finale prezentuje się tylko 10 uczestników którzy uzyskali w eliminacjach najwyższą punktację w 

teście wiedzy. W przypadku posiadania takiej samej ilości punktów decyduje losowanie przeprowadzone 

przez jury. 

5. Termin przesyłania zgłoszeń mija 24.10. 2018 r. 

6. Uczestników obowiązuje uniform zawodowy. 

7. Mistrzostwa składają się z dwóch konkurencji: 

I Etap: 

- Test wiedzy teoretycznej składający się z 30 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedz jury przyznaje 1pkt, 

II Etap: 

- Ślepa degustacja wód (10 marek wód gazowanych i niegazowanych losowo wybranych z listy piętnastu 

wód przygotowanych przez organizatorów*) – dokładny wykaz listy wód zostanie podany do 26.10.2018r. 

Za każdą prawidłowo wskazaną wodę jury przyznaje 3 pkt. 

8. Tytuł Mistrza Polski Hydrosommelierów- Hydrosommelier roku 2018  otrzymuje  osoba , która 

zgromadzi największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów na miejscu pierwszym i drugim 

przewidziana jest dogrywka, a następnie komisyjne losowanie. 

9. Skład Jury zostanie podany do dnia 06.11.2018r. 

10. Zgłoszenia przesyłamy na druku zgłoszeniowym (skan) na adres : akademiakelnerska@wp.pl 

 

 

*wodę i szkło zapewnia Organizator 

 

 

Grzegorz Górnik – przewodniczący Jury 
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