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9. Targi Cukiernicze, Piekarnicze i Lodziarskie

Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy*

„Profesjonalne Duety: Cukiernik & Dekorator” 2018
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONKURS

ZAWODNIK nr 1 (główna osoba do kontaktu)

E-mail* Nazwa firmy (opcjonalnie)

Adres firmy (opcjonalnie)

Imię i nazwisko* Telefon kontaktowy*

ZAWODNIK nr 2

E-mail* Nazwa firmy (opcjonalnie)

Adres firmy (opcjonalnie)

* – dane obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia konkursu 
„Profesjonalne Duety” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).



REGULAMIN KONKURSU
„PROFESJONALNE DUETY: CUKIERNIK &DEKORATOR” 2018

Informacje ogólne

1. Organizatorami konkursu są Blue Business Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz tortownia.pl Agnieszka Klimczak z siedzibą 
w Warszawie, zwani dalej Organizatorem.  

2. Konkurs organizowany jest dla osób profesjonalnie zajmujących się cukiernictwem i dekoratorstwem cukierniczym.

3. Konkurs odbędzie się pierwszego i drugiego dnia targów Cukierniczych, Piekarniczych i Lodziarskich Sweettargi, tj. 17 i 18 marca 2017r. 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

4. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie, tj. złożenie i udekorowanie, tortu weselnego w dwuosobowych zespołach składających 
się z cukiernika i dekoratora.

5. W konkursie uczestniczyć będzie maksymalnie 6 dwuosobowych zespołów.

6. Organizator zapewnia bluzy i czapkę cukiernika. Natomiast uczestnicy zobowiązani są wystąpić we własnych spodniach roboczych – 
jednakowych u obu członków zespołu. Ubiór ten jest obowiązkowy podczas trwania konkursu, a także podczas wręczania nagród.

7. Organizator zapewnia 2 noclegi ze śniadaniem dla uczestników konkursu (16-18.03.2018) w pokojach dwuosobowych.

8. Pytania na temat konkursu i jego organizacji można przesyłać na adres duety@tortownia.pl.

Uczestnictwo

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie dwuosobowej drużyny. Członkowie drużyny współpracują i pomagają sobie wzajemnie 
podczas całego konkursu, przy czym jedna osoba jest odpowiedzialna za smak (cukiernik), a druga za dekoracje tortu (dekorator wyrobów 
cukierniczych). 

10. Członkowie zespołów muszą być pełnoletni.

11. Każdy z uczestników może być częścią jednego duetu.

12. Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić formularz zamieszony na stronie internetowej www.sweettargi.bbmexpo.pl. 

13. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie wszystkich wymaganych w formularzu informacji, a następnie dosłanie, na adres 
duety@tortownia.pl, receptur i szkicu projektu tortu, który będzie prezentowany podczas Konkursu.

Nadesłana receptura musi zawierać:
– wyszczególnione składniki
– opis wykonania
– szkic przekroju tortu (może zostać uzupełniony o krótki opis oraz wskazanie technik dekoratorskich, które zostaną wykorzystane do wykonania 
dekoracji)

14. Wysyłając formularz uczestnicy potwierdzają, że akceptują niniejszy regulamin.

15. Tort przygotowywany podczas konkursu nie może znacznie różnić się od przedstawionego w zgłoszeniu. Dotyczy to zarówno smaku, 
jak i dekoracji.

16. Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 stycznia do 17 lutego 2018r. 



17. Receptury i szkice wysyłane są drogą elektroniczną (e-mail: duety@tortownia.pl), po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, jednak nie później 
niż w dniu 19 lutego 2018r.

18. W przypadku zgłoszenia więcej niż sześciu zespołów, organizator, na podstawie nadesłanych receptur i szkiców dokona kwalifikacji do 
konkursu. Będą wtedy brane pod uwagę następujące elementy:
– kompozycja smakowa,
– wyraz artystyczny – spójność i harmonia dekoracji,  

19. Organizator poinformuje uczestników o zakwalifikowaniu się do Konkursu, drogą mailową, nie później niż 1 marca 2018 r.

20. Organizator ogłosi listę uczestników Konkursu na stronie internetowej konkursu nie później niż 1 marca 2018.

Przebieg Konkursu

21. Uczestnicy mają obowiązek stawić się w miejscu zakwaterowania w dniu 16 marca 2018 w godzinach popołudniowych (dokładne godziny i 
miejsce zostaną podane bezpośrednio uczestnikom konkursu).

22. 16 marca 2018 zostaną wylosowane numery startowe drużyn, oddzielnie na każdy dzień konkursu.

23. Część praktyczna konkursu z udziałem publiczności odbędzie się 17 i 18 marca 2018r.
– 17 marca 2018 każdy zespół ma do dyspozycji:  210 minut, w tym 15 minut na przygotowanie do pracy i 15 minut na posprzątanie stanowiska pracy
– 18 marca 2018 każdy zespół ma do dyspozycji: 150 minut, w tym 15 minut na przygotowanie do pracy i 15 minut na posprzątanie stanowiska pracy

24. Uczestnicy samodzielnie planują pracę i wykorzystanie czasu podczas dwóch dni konkursu. 

25. Organizator stworzy warunki, aby między pierwszym a drugim dniem, torty konkursowe były przechowane w warunkach chłodniczych 
(dostępna powierzchnia na jeden tort to maks. 40cm x 40cm x wys. 30cm). Jeśli tort będzie większy, organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
brak możliwości przechowania tortu w warunkach chłodniczych.

26. Drugiego dnia targów, tj. 18 marca 2018, po zakończonej pracy, uczestnicy wystawiają swój tort do sfotografowania oraz do pierwszej oceny 
Jury (dekoracja), a następnie samodzielnie zaserwują jednakowe samodzielnie wykrojone porcje, bez dodatków i na jednakowych talerzach, do 
drugiej oceny Jury (smak).

27. Gotowy tort musi zostać ustawiony przez zespół, w miejscu wyznaczonym do serwowania, przed upływem regulaminowego czasu pracy 
zespołu (drugi dzień Konkursu).

28. Po przyznaniu punktacji i wygłoszeniu przez Jury oceny na temat smaku tortu, reszta tortu jest krojona i serwowana publiczności.

29. Pierwszego dnia Konkursu zespoły będą startowały w dwóch turach, według wylosowanej kolejności. 
– Zespoły o numerach 1 do 3 będą pracowały od godziny 9:30 do godziny 13:00
– Zespoły o numerach 4 do 6 będą pracowały od godziny 13:30 do godziny 17:00

30. Drugiego dnia Konkursu zespoły będą startowały w dwóch turach, według wylosowanej kolejności
– Zespoły o numerach 1 do 3 będą pracowały od godziny 9:30 do godziny 12:00
– Zespoły o numerach 4 do 6 będą pracowały od godziny 12:15 do godziny 14:45

31. Po upływie regulaminowego czasu zespoły muszą
– pierwszego dnia: opuścić boks konkursowy (uprzednio starannie posprzątany)
– drugiego dnia: opuścić boks konkursowy (uprzednio starannie posprzątany) i wyserwować swój tort jury, a następnie publiczności

32. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 marca 2018 po zakończeniu konkursu, ok.godziny 16:30.



Organizacja

33. Wyposażenie części wspólnej zapewnione przez Organizatora:
– 1 szafa mroźnicza
– 1 komora szybkiego zamrażania
– 2 szafy chłodnicze
– 2 regały półkowe

34. Wyposażenie boksu konkursowego, oddanego do dyspozycji każdemu duetowi:
– 2 stoły z blatem roboczym (1,7m)
– 1 stół z blatem roboczym (1,2m)
– zlew z bieżącą wodą ciepłą i zimną
– 1 wózek regałowy z płaskimi blachami (min. 5 szt. na każdym)
– 1 kuchnia mikrofalowa
– 1 kuchnia indukcyjna
– 1 mikser do ubijania mas
– gniazdo prądu (4) 

35. Pozostałe potrzebne sprzęty i naczynia Uczestnicy przywożą ze sobą.

36. Dostępne będą również następujące surowce spożywcze:
– masło
– śmietana
– czekolada

37. Powyższe surowce zostaną przygotowane zgodnie z ilością przewidzianą w recepturach nadesłanych przez uczestników (z niezbędnym 
zapasem).

38. Wszelkie inne potrzebne surowce i półprodukty uczestnicy przywożą sami w nieoznakowanych opakowaniach oraz nieoznaczonych pojem-
nikach.

39. Poszczególne surowce mogą być dostarczone na teren Konkursu odważone, ale nie pomieszane. Elementy pieczone (biszkopty, blaty itd.) 
mogą być przywiezione gotowe (na miejscu nie ma pieca). 

40. Przed przystąpieniem do konkursu, zespoły zobowiązane są do zgłoszenia Jury Konkursu wszelkich gotowych elementów pieczonych 
i dekoracyjnych. 

41. Jeśli dekoracja tortu wymaga przygotowania większej ilości podobnych elementów, to przynajmniej jeden z nich musi zostać wykonany 
w czasie trwania konkursu. Dopuszcza się przywiezienie gotowych elementów dekoracji pod warunkiem, że dekorator na miejscu wykonana 
przynajmniej po jednym występującym elemencie dekoracji.

42. Patery i inne rekwizyty potrzebne do prezentacji pracy zapewniają Uczestnicy.

43. Jednakowe talerze do serwowania tortu Jurorom zapewnia Organizator. Tort będzie serwowany bez dodatkowych dekoracji na talerzu.

44. Noże do serwowania swoich tortów (oraz naczynie z gorącą wodą) zapewniają uczestnicy. Talerzyki i widelczyki jednorazowe dla publicznoś-
ci zapewnia Organizator.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęty i naczynia będące własnością uczestników.

Kryteria oceny prac

46. Każdy duet może przygotować tylko jedną pracę konkursową

47. Prace muszą spełniać standardy produktów przeznaczonych do spożycia. W szczególności nie mogą zawierać elementów niejadalnych 
niedopuszczonych do kontaktu z żywnością, które będą miały bezpośredni kontakt z jadalną częścią pracy.Gotowy tort musi się mieścić 
w kwadracie o boku 40 cm, a jego wysokość bez dekoracji musi wynosić między 25 a 30 (całość: 25-30 cm plus dekoracja).

Prace konkursowe oceniać będzie pięciu sędziów głównych (cukierników i dekoratorów), a nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać 
będzie dwóch sędziów technicznych.



48. Każdy z pięciu jurorów przydziela punkty według poniższego zestawienia, a następnie punkty są sumowane. O wyniku końcowym decyduje 
suma punktów uzyskana od wszystkich Jurorów. Każda z drużyn może więc uzyskać maksymalnie 1250 punktów.

49. Przy ocenie tortów Jury kierować się będzie następującymi kryteriami, za które drużyna może uzyskać następującą maksymalna liczbę 
punktów:  

50. Jury będzie naliczać punkty ujemne za przekroczenie czasu regulaminowego Konkursu (po ogłoszeniu przez prowadzącego zakończenia 
czasu bieżącej rundy). 

Za 1 minutę -10 punktów.
Punkty za przekroczenie czasu pracy odejmowane będą tylko raz, od sumy punktów uzyskanych od wszystkich jurorów.

51. Jury przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej liczby zebranych punktów

I miejsce
Złote medale
Dyplomy 
Nagrody od sponsorów

II miejsce
Srebrne medale
Dyplomy 
Nagrody od sponsorów

III miejsce
Brązowe medale
Dyplomy 
Nagrody od sponsorów

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.



Prawa Autorskie

52. Zgłaszający oświadczają, że dysponują prawami autorskimi do przygotowywanych prac.

53. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku swojego oraz zgłoszonych prac, w tym także receptur i szkiców, na następują-
cych polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 
nadających się do rozpowszechniania.

Przetwarzanie danych osobowych

54. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Dane zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu.

55. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem.

56. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym na potrzeby 
Konkursu.

Postanowienia końcowe

57. Decyzje Jury i Organizatora są ostateczne.

58. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu pracy, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanow-
ienia niniejszego regulaminu lub polskie prawo.

59. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu, a o każdej takiej zmianie Uczestnicy będą powiadomieni 
e-mailem.  W takim wypadku organizator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów.

60. Wszelkie informacje na temat konkursu będą przesyłane Uczestnikom konkursu za pomocą adresu e-mail, który podano w zgłoszeniu. 
Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości w funkcjonowaniu konta pocztowego Uczestnika, uniemożliwiające kontakt.

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH POMYSŁÓW!
DO ZOBACZENIA W KATOWICACH
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