
ПРОГРАМА  

Благодійного фестивалю-ярмарку «Свято гарбуза 2020» 

 

1. Запрошення-відео: Вдовічен Анатолій Анатолійович директор 

Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 

2. Запрошення-відео: Сідляр Руслана Василівна – заступник директора 

департаменту розвитку Чернівецької міської ради. 

3. Привітання Ради студентського самоврядування. 

4. Відкриття фестивалю: Паламарек Каріна Вікторівна – завідувач кафедри 

технології та організації готельно-ресторанного бізнесу. 

5. Програма благодійного фестивалю-ярмарку. 

6. Відео Історія розвитку благодійного фестивалю-ярмарку. 

7. Інформація про соціальну допомогу та реквізити. 

8. Відео майстер-класів провідних шеф-кухарів та аматорів кулінарного 

мистецтва. 

9. Презентації готових страв, напоїв, кулінарних та кондитерських виробів з 

гарбуза студентів та учнів професійно-технологічних та вищих 

навчальних закладів. 

10.  Роботи гастроентузіастів. 

11. Роботи з карвінгу. 

12. Про гарбуз мовою літератури. 

 

Участь, умови та порядок проведення Благодійного фестивалю-ярмарку: 

1.1. Благодійний фестиваль-ярмарок проводиться у новому форматі он-лайн 

спілкування (дистанційно). 

1.2. Для участі у Благодійному фестивалі-ярмарку та презентації 

приготовленої страви (виробу) учасники направляють на електронну пошту 

Організаційного комітету k_torg@chtei-knteu.cv.ua: 

- заявку (додаток 1); 

- фотографії інгредієнтів (сировини) страви; 

- фотографії усіх технологічних процесів; 

- фотографії страви; 

- перелік сировини та її кількість; 

- технологія приготування страви; 

- відеоролик з основних процесів приготування або презентації страви (за 

бажанням). 

1.3. Кількість фотографій є обмеженою, до 10 фотографій (найкращої якості) 

для висвітлення їх на офіційному сайті інституту у Рубриці «Презентації 

готових страв, напоїв, кулінарних та кондитерських виробів з гарбуза». 

1.4. Заявка, фотографії, перелік сировини та її кількість та технологія 

приготування страв, напоїв, кулінарних та кондитерських виробів з 

гарбуза відсилається за електронною адресою k_torg@chtei-knteu.cv.ua.  

1.5. Термін подання заявок – до 16 жовтня 2020 р.  
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1.6. Подані конкурсні роботи висвітлюються на офіційному сайті ЧТЕІ 

КНТЕУ, у соціальних мережах у день проведення Фестивалю.  

 

 

Додаток 1 

ЗАЯВКА  

на участь у фестивалі з кулінарного мистецтва  

«Свято Гарбуза - 2020» 

 

 

1. Назва навчального закладу  

2. Назва команди, або П.І.І. 

учасника  
 

3. Назва страв, виробів, напоїв  

4. Учасники команди (ПІБ)  

5.  Відповідальна особа  

6. Контактний телефон, e-mail  

 
 


