
PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE 

TORTY A SVET PEČENIA 2018
Uzávierka prihlášok: 15. 4. 2018

Meno skupiny ( tímu):

Názov školy:

Adresa:

Meno a priezvisko zástupcu za tím:

E-mail:

Tel./Mobil:

Prihlasujeme sa do súťaže „Torty a svet pečenia“ na tému:

CANDY BAR - MÁJ, LÁSKY ČAS

Podpis súťažiaceho: 

Dátum a miesto: Dátum a miesto:

Prijatie prihlášky:

11. - 12. 5. 2018
EXPO CENTER a.s. 

K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, Slovenská republika / Slovak Republic

Organizátor (Zhotoviteľ): EXPO CENTER a.s.

• Tel.: +421 / 32 / 770 43 34  • mobil: +421 / 905 917 555  • E-mail: machovcova@expocenter.sk
www.expocenter.sk

Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK53 5600 0000 0006 4295 5001
IČO: 31412581 DIČ: 2020383728 IČ DPH: SK2020383728
Obchodný register: Okresný súd Trenčín, oddiel: SA vložka č. 68/R

Zastúpená: Ing. Pavol Hozlár, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená k podpisu zmluvy a veciam súvisiacim s výstavou Ing. Andrea Machovcová

6. ročník celoslovenskej cukrárskej
výstavy

Povolené: papierové alebo hliníkové košíčky, obaly, paličky na lízatká a iné doplnky vhodné pre styk s potravinami, jedlé kvety

Zakázané: nejedlé dekorácie, goráliky, živé nejedlé kvety

Všeobecné podmienky:

 
• tejto súťažnej kategórie sa môžu zúčastniť študenti stredných škôl a učilíšť zameraných na gastronómiu

•  počet súťažiacich v tíme je individuálny

  z jednej školy sa môžu prihlásiť  maximálne 2 skupiny•

  každá súťažiaca skupina musí mať odborného zástupcu (učiteľ, profesor, majster) staršieho ako 18 rokov, zo školy, ktorú reprezentujú•

  každá súťažiaca skupina bude mať k dispozícii 1 stôl s rozmermi (2,4m x 0,80m), ktorého výzdoba bude v danej téme•

  Candy bar - sladký stôl musí obsahovať tématický súbor sladkostí podľa vlastného výberu (cupcake, macarons, tartaletky, rôzne druhy zákuskov, •

 cake-pops, pralinky a iné), musia byť použité minimálne 3 druhy sladkostí

  stôl môže obsahovať aj menšiu tortu, avšak nie je to povinné•

  degustačná vzorka pre porotu má obsahovať 5 ks sladkostí z každého druhu •

  na dekoráciu súťažného stola si skupiny zabezpečia vlastné dekorácie podľa uváženia (stojany, podnosy, svietniky, vázy, kvety-môžu byť aj živé a iné )•

  hodnotiť sa bude celkový vzhľad, práca, prezentácia, rôznorodosť, dodržanie danej témy a chuť•

  všetky sladkosti musia byť požívateľné, zdravotne nezávadné a pri výrobe, dekorovaní a servírovaní musia byť dodržané hygienické zásady•

  po ukončení hodnotenia porotou v piatok 11.05.2018 o 18.00 hod je na uvážení každej skupiny, či sladkosti dajú do chladničky alebo vezmú so sebou alebo•

 rozdajú návštevníkom výstavy a môžu pripraviť k výstave na 2. deň výstavy.

  taktiež po ukončení výstavy v sobotu , najneskôr v pondelok  si každá skupina odvezie všetky dekorácie použité na výzdobu•
 

Všeobecné informácie:

•  Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie súťažných exponátov. Za súťažné exponáty po celú dobu konania výstavy zodpovedá súťažiaci

  Súťažné kategórie 1-4  budú vyhodnotené prvých 5 miest •

•  Súťažné exponáty budú hodnotené odbornou porotou

  Odstránenie exponátov bude možné len v určitý čas avizovaný v zaslaných inštrukciách . Pred týmto časom a dátumom je zakázané exponáty odnášať.•

  Exponát, ktorý nebude odobratý v určitý čas, avizovaný v zaslaných inštrukciách sa jeho majiteľom stane organizátor a môže byť zlikvidovaný.•

•  Organizátor súťaže môže vyhotoviť fotografie, obrazové a zvukové záznamy, týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho súťažného exponátu vyhotovené v

 súvislosti so súťažou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora súťaže, v propagačných materiáloch organizátora 

 a v budove organizátora, aj na reklamno-marketingové účely a na účely súťaže.  Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnutia o výhre ( a veci s tým spojené).
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