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ANKIETA ZGŁOSZENIOWA 

 

PODSTAWOWE DANE 

Imię i nazwisko 

Wiek 

Data urodzenia 

Adres 

Telefon 

Adres email 

Zawód 

Obywatelstwo 

INFORMACJE Z ZAKRESU PIECZENIA 

Od jak dawna zajmujesz się pieczeniem? 

Kto nauczył cię pieczenia? 

Dlaczego sprawia ci to radość? 

Jak często pieczesz? 

Napisz nam krótko, czym dla Ciebie jest pieczenie! Być może jesteś lekarzem - a pieczenie 

ciasta czekoladowego uspokaja Cię po dyżurze?  

Jak szeroki jest zakres twoich umiejętności w zakresie pieczenia? 

Jaki jest twój poziom doświadczenia i jak często przyrządzasz: 

 ciastka 

 chleb 

 ciasta 

 desery 

 torty 

 tarty 

 wyroby cukiernicze 

 inne 

Podaj proszę przykład najtrudniejszej rzeczy, którą upiekłeś/upiekłaś w każdej z 

poszczególnych dziedzin: 

 ciastka 

 chleb 

 ciasta 

 desery 

 torty 

 tarty 

 wyroby cukiernicze 

 innen 

Czy masz popisowe danie? Jakie? 

Jeśli tak, dlaczego jest wyjątkowe? Jak stało się popisowym daniem? (Podaj tło, historię 

związaną z daniem.) 

Czy posiadasz jakieś rodzinne historie związane z pieczeniem? Na przykład wspomnienia, 

ulubione rodzinne wypieki, receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie, anegdoty o 

pieczeniu. 



Czy przeżyłeś/przeżyłaś kiedyś katastrofę związaną z pieczeniem? 

Czy należysz do klubów, stowarzyszeń, grup związanych z pieczeniem? 

Czy kiedykolwiek studiowałeś/studiowałaś na jakimkolwiek poziomie, aspekty związane z 

jedzeniem/sztuką kulinarną/pieczeniem? 

Jeśli tak, podaj szczegóły oraz daty. 

Czy posiadasz profesjonalne kwalifikacje w zakresie gotowania, cateringu itp.? 

Czy obecnie lub w przeszłości pracowałeś/pracowałaś w zawodzie związanym z 

jedzeniem/sztuką kulinarną? Jeśli tak, podaj proszę szczegóły (Twoja rola, czy to była 

praca w pełnym wymiarze godzin, czy dorywcza, podaj też daty.) 

O SOBIE 

Jaka jest twoja życiowa sytuacja? Napisz nam parę słów o sobie. Jesteśmy ciekawi Twojej 

historii. Tego, czym zajmujesz się zawodowo, jakie masz ciekawe zainteresowania poza 

pieczeniem. Pamiętaj, żeby napisać ile masz lat, z jakiego miasta pochodzisz, gdzie 

mieszkasz, czy jesteś singlem i pieczesz dla siebie, czy pieczesz dla dzieci albo wnuków? 

Jakie masz inne hobby? 

Jakie są twoje największe życiowe ambicje? 

Jak sądzisz, co było do tej pory twoim największym życiowym osiągnięciem? 

Czy byłeś/byłaś kiedykolwiek w telewizji? Jeśli tak, podaj szczegóły. 

Czy posiadasz wyrok skazujący? Jeśli tak, podaj szczegóły. 

ZDJĘCIA – dodaj do ankiety lub załącz w mailu 

Załącz swoje zdjęcie - najlepiej ze swoim wypiekiem albo w wirze pieczenia! 

Możesz załączyć tez filmik, w którym opowiadasz o swoim wypieku, albo który nagrasz w 

kuchni, w czasie pracy! Film możesz wgrać na YouTube (link może być niepubliczny).  

Załącz jak najbardziej różnorodne zdjęcia swoich wypieków! Pokaż jak najwięcej technik, 

nie tylko zdobienia, ale także technik piekarniczych. Szukamy piekarzy-cukierników-

amatorów, którzy mają szerokie spectrum zainteresowań! Załącz zdjęcia różnych ciast, 

także drożdżowych, kruchych, tart, magdalenek, makaroników, ciast ucieranych, 

biszkoptów, chlebów, bez, ptysiów. W programie Bake Off będziecie musieli zmierzyć się z 

zadaniami wymagającymi od uczestników wszechstronności! Jeśli deklarujesz torty w stylu 

angielskim, pokaż też inne swoje wypieki, a torty do zdjęcia rozkrój! 

Czy jest cokolwiek, co chciałbyś dodać do ankiety? Spraw, by Twoje zgłoszenie wyróżniło 

się spośród setek innych! Pokaż nam, że jesteś wyjątkowy! 

 

DZIĘKUJEMY 

 


