V Szkolny konkurs BARMAN JUNIOR 2018
REGULAMIN
Przeczytaj uważnie regulamin konkursu.

1. Zawody barmańskie w stylu klasycznym odbędą się dnia 21 kwietnia w godz. 9:00 – 13:00
w sali hotelarskiej (HOT).
2. 15 uczestników zmierzy się podczas „Dnia Otwartego Szkoły”
3. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie.
4. Konkurs ma charakter zamknięty i jest dedykowany wszystkim uczniom Zespołu Szkół nr 2
w Łukowie.
5. Zgłoszenia uczestników wraz z podaniem receptury będą przyjmowane od 18 kwietnia przez
pana Dariusza Olszewskiego.
6. O kwalifikacji do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Po uzyskaniu 15 zgłoszeń lista zostanie zamknięta.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia nazwisk, zdjęć oraz receptur koktajli
przygotowanych przez barmanów w trakcie i na potrzeby konkursu oraz do promocji szkoły.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie www. zs2.lukow.pl
2. Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania jednej własnej receptury:
- koktajl bezalkoholowy (long drink).
3. Receptura musi zawierać min. 5 ml syropu MONIN Rantcho Lemon, który zapewnia
organizator.
4. Koktajle muszą zawierać unikalną, autorską i niewykorzystywaną na innych konkursach
barmańskich recepturę.
5. Maksymalna ilość składników – 5.
6. Dekoracja umieszczona wewnątrz drinka traktowana jest jako składnik
7. Niedopuszczalne jest użycie własnoręcznie przygotowanych składników (wszystkie produkty
muszą być dostępne w sprzedaży).
8. Nazwa drinka nie może zawierać wulgarnych nazw, jak również nie może zawierać nazw
kojarzących się z popularnie znanymi nazwami drinków

KONKURS
1. W zawodach startuje 15 osób, które zostały zakwalifikowane.
2. Zawody rozegrane zostaną w ciągu jednego dnia i będą składały się z dwóch części:
- przygotowanie dekoracji
- przygotowanie kompozycji bezalkoholowej (long drink).
3. Podczas konkursu każdy z uczestników będzie miał jedno wyjście na scenę.
4. Kolejność , w jakiej uczestnicy będą przystępować do turnieju będzie określana losowo i nie
ma wpływu na punktację.
5. Zawodnik zobowiązany jest do przygotowania 2 identycznych koktajli w kategorii
bezalkoholowej.
6. Podczas przygotowywania koktajli zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia nazwy
drinka, wymienienia jego składników oraz do słownego opisywania wykonywanych czynności
w trakcie sporządzania.
7. Każdy z uczestników będzie miał 10 minut przed występem na samodzielne wykonanie
dekoracji na forum otwartym.
8. Dekoracje muszą być wykonane ze składników konsumpcyjnych.
9. Żaden wcześniej przygotowany element dekoracji nie będzie dopuszczony.
10.W strefie przeznaczonej do przygotowań przed startem mogą znajdować się tylko zawodnicy,
sędziowie oraz osoby związane z organizacją zawodów.
11.Czas na przygotowanie stanowiska przed startem wynosi 3 minuty.
12.Podczas startu zawodnik ma 6 minut na przygotowanie 2 koktajli.
13.Przekroczenie czasu występu będzie skutkowało punktami karnymi – 1 minuta – 3 punkty, po
8 minutach praca zostaje przerwana.
14.Organizator zapewnia szkło (naczynie konsumpcyjne), sprzęt barmański, słomki, wykałaczki,
lód, syrop MONIN Rantcho Lemon
15.Inne składniki drinków i dekoracji zapewnia uczestnik.
16.Uczestnik konkursu zobowiązany jest do występu w stroju wizytowym (galowym).
17.Z powodu braku stroju wizytowego (galowego) organizator zastrzega prawo do
dyskwalifikacji zawodnika.
18.Podczas rozgrywek jednego barmana ocenia jeden sędzia techniczny.
19.Za notę degustacyjną odpowiada specjalna komisja, która ocenia jawnie: wygląd, zapach
i smak kompozycji.

20.Zwycięzcą zawodów jest barman, który zdobył największą ilość punktów podczas konkursu
(punkty będą sumą oceny technicznej i noty degustacyjnej).
21.W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów (dot. 3 pierwszych miejsc), organizator ma
prawo do przeprowadzenia dodatkowej rundy wiedzy teoretycznej.
22.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu.
23.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Główni sponsorzy konkursu :

