8. Mednarodno Prvenstvo Slovenije v izdelavi sladoleda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PETEK, 2. februar 2018
10.00 – 15.00 Prijava tekmovalcev in proizvodnja sladolednih vzorcev

Izbrani okus: VRTNICA
PRAVILNIK in PRIJAVA
1.

Udeležba na tekmovanje je omejena na slaščičarje/sladoledarje, ki imajo lastno proizvodnjo sladoleda v
Sloveniji. Sodelujejo lahko tudi udeleženci iz drugih držav sveta. Na tekmovanje se lahko poleg lastnika prijavijo
družinski člani ali sodelavci. V tem primeru, mora njihovo sodelovanje potrditi lastnik in jim hkrati dovoliti
uporabo imena lokala. Število tekmovalcev je omejeno.

2.

Vsak lokal, ki ima lasten proizvodni obrat, lahko prijavi samo enega tekmovalca. Naslovi, priznanja in nagrade
bodo podeljeni le osebam navedenim v prijavnem obrazcu.

3.

Zmagovalci morajo organizatorjem obvezno pokazati dokumente, ki dokazujejo, da so podatki napisani v
prijavnem obrazcu verodostojni.

4.

Tekmovalci morajo predložiti, v predvidenem času, vzorec sladoleda z okusom VRTNICA v anonimni pakirani
termo 2l embalaži , katero dobijo s strani organizatorja. Obdelava »vsaj« 4 litrov pripravljene pasterizirane
mešanice, ki jo vsak tekmovalec prinese s seboj, bo potekala v posebej za to pripravljenih prostorih s primerno
opremo.
Sodelujoči tekmovalci morajo biti primerno oblečeni v bel delovni suknjič ali haljo.

5.

Člani ocenjevalne komisije so osebe, ki ne sodelujejo v tekmovanju. Komisija bo izbrala šest najboljših
sladoledov, ki se bodo uvrstili v finale. Finaliste bo ocenjevala pet članska javna žirija. Sodniki bodo tako
strokovnjaki kot znani obrazi in novinarji , ki bodo javno glasovali s posebnimi tablicami. Direktor tekmovanja
bo izrazil še zadnjo tehnično mnenje (struktura in tekstura sladoleda). Žirija bo ocenjevala po kraticah, ki bodo
označevale posamezne vzorce. Kuverte bodo označene z istimi kraticami.
Po končanem glasovanju se bodo kuverte odprle in prebralo se bo imena finalistov in zmagovalcev.

6.

Nobena stopnja tekmovanja ne predvideva »ex-aequo«(enako število točk). Če pa bo do tega prišlo bo
opravljeno še dodatno glasovanje.

7.

Vsak od šestih finalistov bo prejel diplomo.

8.

Prvi, drugi in tretje uvrščeni tekmovalci, ki bodo dosegli največ točk, prejmejo diplome, medalje in praktične
nagrade.

9.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravilnika tekmovanja v primeru, da bo tako izboljšan potek
tekmovanja.

10. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki jo lahko povzročijo ali utrpijo tekmovalci med
samim tekmovanjem

Prijavnina na tekmovanje znaša 25,00 eur + ddv. Prijavnino je potrebno poravnati najkasneje do ponedeljka 30.
Januarja 2018. Transakcijski račun podjetja SI56 6100 0001 0351 896 SWIFT CODE: HDELSI22 DELAVSKA
HRANILNICA d.d. Ljubljana

________________________
Podpis
Koper/Ljubljana – Januar 2018

PRIJAVNICA na tekmovanje za izdelavo sladoleda 2018

Podpisani ___________________________

iz podjetja: ________________________

Ime in priimek

 Lastnik
Naslov: _________________________

 Družinski član

 Sodelavec

Poštna št.:________ Mesto: ___________________

Slaščičarne

Telefon: _______________________
Slaščičarne

_______________________
Domača številka

Prijavnina znaša 25,00 eur + ddv.

Izjavljam, da sem seznanjen s pogoji in pravili tekmovanja, ki so zapisani v Pravilniku, ki ga
sprejemam brez pridržka in se prijavljam na tekmovanje » 8. Prvenstvo Slovenije v IZDELAVI
SLADOLEDA«.
______________________

Podpis
Prijavni obrazec pošljite na:
Fax: 05/626-11-66
E-mail: info@gast.si
Primorski sejem d.o.o., Čevljarska 17, p.p. 721 , 6001 Koper

