EDITIA I

10 – 12 MAI 2019
CONSTANTA

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul este compania SC GLOBAL PORTS’S SERVICES SRL, cu sediul in Bdul.
Republicii, Eforie Sud, Constanta, nr. De inreg. La Registrul Comertului J13/1911/2001, cod
fiscal RO14271166, in parteneriat cu SC CITADEL EFORIE SRL, cu sediul in Constanta,
Strada Marii, nr. 48, et. P, Ap. 1, Eforie Sud, Constanta, , nr. de inreg. la Registrul
Comertului J13/154/2018, cod fiscal RO38729580, in conformitate cu cerintele Legii nr.
677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date, modificatã si completatã de Legea nr. 506/2004, privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor
electronice.

Art. 2 – Participanti
In Concursul national de gastronomie, mixologie&latte art si ospatarie se poate inscrie orice
persoana fizica cu varsta de minim 18 ani, care respecta toate conditiile din articolul 3,
respectiv 4 .
Art. 3 – Acte necesare si modalitati pentru inscriere in concurs
Pentru inscrierea in concurs este necesara completarea formularului de participare.
Art. 4 – Conditii de participare:
Inscrierea in concurs se face pe baza actului specificate in Art. 2.
Perioada de desfasurare a concursului : 10 – 12 Mai 2019;
Termenul limita de inscriere in concurs : 05 Mai 2019;
Pentru fiecare sectiune (gastronomie, mixologie si ospatarie) este necesara inscrierea a minim
6 participanti pentru o desfasurare naturala a concursului.
Lista cu persoanele care au fost acceptate in concurs pe baza actului din Art. 2 va fi anuntata
online, atat pe site-ul www.citadeleforie.ro cat si pe pagina de Facebook Boutique Citadel.

Art. 5 – Metoda de desfasurare
5.1 Gastronomie:
Concurentii vor fi grupati cate doi, ce vor intra in acelasi timp in bucatarie, avand la
dispozitie 60 de minute pentru prepararea dish-urilor pentru 25 de persoane (portiile nu vor fi
complete, ci la jumatate). Dupa fiecare grup de doua persoane, 1 concurent va fi eliminat.
Concurentii trebuie sa gateasca cu ingredientele pe care le vor gasi la momentul respectiv in
bucatarie. Inainte de inceperea timpului de gatire, concurentii vor avea timp la dispozitie 10
minute pentru gandirea felului de mancare si cunoasterea ingredientelor.
Ora de incepere a concursului va fi anuntat o data cu aparitia listei candidatilor acceptati.
Aparatele si ustensilele puse la dispozitie de Organizator si folosite pe durata intregului
concurs raman proprietatea acestuia si trebuie predate in buna stare la finalul competitiei.
Jurizarea se va baza pe urmatoarele criterii :
•
•
•
•
•

Impresia generala : aspect si prezentare in farfurie, creativitate;
Respectarea practicilor de lucru curente: tehnici de lucru, transari, filetari etc;
Respectarea folosirii ingredientelor si a tematicii date;
Respectarea timpului;
Prezentare : gust, armonie culoare in raport cu gustul.

5.2 Mixologie:
Concursul se va desfasura pe cele 3 zile, in care concurentii (barmanii) vor trebui sa
impresioneze prin combinarea bauturilor, abilitati de flair si elemente de latte art.
Concurentii vor fi grupati cate doi, ce vor intra in acelasi timp in bar, dintre care unul dintre
concurenti va fi eliminat.
Concurentii isi pot aduce echipamentele de bar proprii. Organizatorul pune la dispozitie pe
durata intregului concurs instrumentarul necesar care ramane proprietatea acestuia si trebuie
predate in buna stare la finalul competitiei.
Jurizarea se va baza pe urmatoarele criterii :
•
•
•
•
•
•
•

Latte Art:
Liniile de divizare sunt curate, uniforme si nu prezinta semne de ezitare;
Elementele individuale se completeaza unele pe celelalte si creeaza o armonie;
Intentia design-ului este clara si evidenta;
Ceasca/paharul este umpluta inr-un mod placut si adecvat;
Design-ul nu este inghesuit in ceasca si nu lasa senzatia de gol sau neterminat;
Exista o armonie intre marimea cestii si marimea design-ului;

•

Bautura nu contine urme de scurgere.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cocktail-uri:
Numele ales pentru bautura;
Aspectul general al bauturii;
Parfumul;
Gustul;
Sinergia ingredientelor;
Prezenta bazei alcoolice;
Decorul folosit (trebuie sa fie 100% comestibil)

5.3. Ospatarie
Concurentii vor fi grupati in functie de numarul de participant (nu mai putin de 6) si vor fi
distribuiti la fata locului.
Fiecare proba pentru aceasta categorie nu este eliminatorie, castigatorul fiind ales la finalul
concursului.
Jurizarea se va baza pe urmatoarele criterii:
•
•
•
•

Buna cuviinta;
Maniere;
Punctualitate;
Promptitudine;

Art. 6 Premii
Pentru fiecare categorie, va fi desemnat un singur castigator, iar premiile constau in:
•
•
•

Categoria Gastronomie : 500 euro + un sejur de 2 nopti in cadrul complexului
Boutique Citadel in valoare de 300 euro;
Categoria Mixologie&Latte Art : 300 euro euro + un sejur de 2 nopti in cadrul
complexului Boutique Citadel in valoare de 300 euro;
Categoria Ospatarie : 200 euro euro + un sejur de 2 nopti in cadrul complexului
Boutique Citadel in valoare de 300 euro;

