
 

6. EDYCJA PROGRAMU KUCHNIA INSPIRACJI  
KARTA OCENY PODMIOTU / III ETAP 

 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO:  
 

 

 

PODMIOT: 
 

 

 

DATA SPOTKANIA:  
 

 

 
 

KATEGORIA OCENY CECHY UZASADNIENIE OCENA 
0-5 

1. WNĘTRZE 
 

→ aranżacja wnętrza 

→ oryginalność 

→ dobór wystroju do charakteru 
kuchni 

→ czystość 

→ komfort przebywania – wygoda  

→ swoboda poruszania się po lokalu 

→ wystrój i wyposażenie łazienek 
 

  

2. IDENTYFIKACJA 
WIZUALNA LOKALU 
 

→ nazwa lokalu  

→ logotyp  

→ estetyka oznaczenia lokalu na 
zewnątrz i wewnątrz 

  



 

→ spójność materiałów graficznych 

→ estetyka i czytelność karty menu  
 

3. KUCHNIA → spójność karty 

→ wygląd na talerzu 

→ świeżość 

→ temperatura 

→ smak 

→ możliwość modyfikowania menu z 
karty 

 

  

4. OBSŁUGA 
 

→ dress code 

→ wiedza na temat karty / menu 

→ znajomość zasad serwowania  

→ czas realizacji zamówienia 

→ kontakt z klientem 
 

  

 
5. RELACJA JAKOŚCI DO 
CENY 
 

→ gramatura  

→ jakość składników 

→ zastawa 

  

6. LOKALNOŚĆ 
 

→ wystrój nawiązujący do historii i 
dziedzictwa kulturowego miasta 

→ kuchnia regionalna 

→ składniki charakterystyczne dla 
regionu 

→ dostawcy lokalni 
 

  



 

7. OFERTA 
POZAGASTRONOMICZNA 

→ muzyka na żywo 

→ wernisaże 

→ spotkania z ciekawymi ludźmi 

→ warsztaty kulinarne 

→ organizacja przyjęć i spotkań 
biznesowych 

→ kącik dla dzieci 

→ giftshop 
 

  

8. OGÓLNE WRAŻENIE 
 

→ klimat miejsca 

→ spójność koncepcji 

→ skuteczna realizacja pierwotnego 
pomysłu 

 

  

 
 

______________________________ 
                                                   data i podpis 

 
Instrukcja wypełnienia Karty Oceny i procedury oceniania: 
 
Każdy członek / każda członkini Komisji Programowej wypełnia osobną Kartę Oceny dla każdego Podmiotu spośród ocenianych.  
Ocena uwzględnia 8 kategorii, które w kolejnej rubryce określone zostały cechami, przy czym ich zbiór nie wyczerpuje zagadnienia.  
Ocena polega na przyznaniu punktów w każdej kategorii, w skali od 0-5, gdzie 1 oznacza najniższą notę, a 5 – najwyższą. 
Każda w wystawionych ocen podlega krótkiemu uzasadnieniu, które oceniający / oceniająca powinien streścić w kilku zdaniach lub punktach.  
Po dokonaniu samodzielnej oceny wszystkich Podmiotów, oceniający przekazuje wypełnione karty sekretarzowi Komisji Programowej.  
Po zebraniu wszystkich wypełnionych przez oceniających kart, sekretarz komisji przedstawi oceny zebranej Komisji Programowej i podda decyzje 
pod obrady Komisji.  
Komisja Programowa wybiera maksymalnie 10 Podmiotów, które otrzymały łącznie najwyższe noty.  
Uzgodniony werdykt, zapisany protokołem podany jest do informacji publicznej w terminach określonych w regulaminie do 6. edycji Programu.  


