REGULAMIN
VI MISTRZOSTWA POLSKI W POTRAWACH I KAWIORU Z JESIOTRA
Hotel Atut ****
I. Ogólne sprawy organizacyjne

1.1 Organizatorem konkursu jest firma Kaiser Caviar a współorganizatorem Hotel Atut **** w
Licheniu.
1.2 Konkurs odbędzie się w dniach 27.03.-29.03.2020 roku w Hotelu Atut ****,
ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary

II. Warunki uczestnictwa

2.1. W konkursie mogą uczestniczyć kucharze z dowolnych zakładów gastronomicznych (bez
ograniczeń wiekowych, mile widziane uczestnictwo Pań), zarówno hotelarskich jak i
pojedynczych restauracji z całej Polski.
2.2. Uczestnicy konkursu muszą pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami w zakładach
gastronomicznych, które dokonały zgłoszenia, aż do momentu rozstrzygnięcia konkursu.
2.3. Wszyscy kucharze biorący
w hierarchii zawodowej.
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2.4. Uczestnicy konkursu musi być pełnoletni.
2.5. W konkursie uczestniczą ekipy dwuosobowe.
2.6. Konkurs składa się z II etapów;
2.7. a I etap – kwalifikacje ( nadsyłanie zgłoszeń )
I ETAP polega na przesłaniu zgłoszenia w terminie do 8.03.2020 (do końca dnia, czyli 24:00,
niedziela) na adres jesiotr@hotelatut.pl. Zgłoszenie zawierać musi propozycję receptury (danie
główne z jesiotra oraz przystawka jesiotr wędzony + kawior z jesiotra) wraz z zdjęciami i opisem.

Imiona i nazwiska uczestników i nazwa zakładu który reprezentują.

Każda receptura musi zawierać;
I. Nazwę dania głównego i przystawki
II. Wyszczególnione składniki na 7 porcji dania głównego i 7 porcji przystawki.
III.Opis wykonania
W konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia, zawierające wszystkie dane, o
których mowa wyżej. W konkursie nie bedą uwzględniane zgłoszenia niekompetne, nieczytelne i
nieprawidwe oraz zawieracjące nieprawdziwe informacje lub dane. W czasie trwania konkursu
każda drużyna może wysłać jedno zgłoszenie.

2.8. Każda drużyna zobowiązana jest do wysłania oświadczenia „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przesyłanych danych osobowych oraz iż wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków uwiecznionych fotograficznie bądź techniką filmową w trakcie przebiegu konkursu
i nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do stworzonych
przez siebie potraw na polach eksploatacji: uwiecznianie dowolną techniką,
rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju mediach.
2.9. Spośród wszystkich nadesłanych w tym etapie zgłoszeń Komisja dokona wstępnej selekcji
uczestników na podstawie subiektywnej oceny opisu i zdjęcia zgłoszonej potrawy. W konkursie
weźmie udział maksymalnie do 12 ekip. Osoby zakwalifikowane do udziału
w
konkursie
zostaną
powiadomione
o
dopuszczeniu
do
konkursu
do dnia 12 marca 2020 roku. W przypadku niemożności uczestnictwa w konkursie któregoś
z członków ekipy dwuosobowej, zakład gastronomiczny zatrudniający ekipę może wskazać
przed dniem 5 marca 2018 roku uczestnika zastępczego. W przypadku niemożności
uczestnictwa całej ekipy komisja wybiera ekipę zastępczą spośród kandydatów zgłoszonych,
ale pierwotnie niezakwalifikowanych, którzy są bezzwłocznie informowani o zakwalifikowaniu
do konkursu.
3.0 Każdy uczestnik konkursu lub jego zakład pokrywa koszty przejazdu oraz produktów użytych
do wykonania dania konkursowego. Organizator zapewnia produkt główny w postaci: jesiotr i
kawioru. Na danie główne: 1 szt 2,60 kg jesiotra żywego na drużynę oraz na przystawkę: 1 szt.
jesiotra wędzonego w przedziale 1,4 kg -1,7 kg na drużynę oraz po 25 g kawioru na drużynę.
3.1. Organizator konkursu pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia (zgodnie z programem –
od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu).
3.2. Organizator zapewnia stanowiska pracy przygotowane dla każdej z ekip, wyposażone w:
piec konwekcyjno-parowy – 1 szt. stół roboczy 2 szt., kuchenkę indukcyjną z jednym polem
grzewczym - 2 szt., 1 szt. sous vide, po 1 szt. lodówka, 3 podłączenia 230V, 1 szt. stół ze zlewem
jednokomorowym i baterią, podłączenie z wodą i odprowadzeniem, 1 szt. komory szybkiego
chłodzenia do wspólnego użytku.
3.3. Drobny sprzęt potrzebny
w konkursie przywozi ze sobą.
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Talerze do wykonania pracy konkursowej zapewnia organizator. Użycie innej porcelany jest nie
dozwolone. Talerze na konkurs dostarcza firma: info wkrótce

3.4. Wszyscy uczestnicy konkursu występują w standardowych strojach kucharskich.

IV. II ETAP:
Reguły przeprowadzania konkursu
4.1. Podczas konkursu wszyscy uczestnicy zajmują stanowiska wylosowane podczas odprawy,
która odbędzie się w dniu 27 marca o godz. 18:00 w Sali Kongresowej. Na odprawie
obowiązuje standardowy strój kucharski.
4.2. Zadanie techniczne; Wykonanie prac konkursowych dania głównego i przystawki będzie
oceniane przez powołanych przez Organizatora jurorów pracujących w trzech składach
jurorskich: technicznym, degustacyjnym oraz VIP. Jury techniczne składające się z szefów
kuchni może przyznać każdej ekipie łącznie 60 punktów, jury degustacyjne składające się z
wybitnych Szefów Kuchni z Polski i może przyznać każdej ekipie łącznie 100 punktów, Jury VIP
przyznaje swoją własną nagrodę.
4.3. Każda praca wykonana przez uczestnika konkursu będzie uważana za pracę przygotowaną
specjalnie na konkurs i nie będzie powtórzeniem pracy z innych konkursów.
4.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28 marca 2020 roku.
4.5. Każda ekipa konkursowa otrzyma 10 minut przed rozpoczęciem pracy na rozłożenie
drobnego sprzętu oraz produktów i zaznajomienie się z wyposażeniem dostarczonym przez
Organizatora.
4.6. Każda dwuosobowa ekipa musi wykonać potrawę w formie: dania głównego dla 7 osób
oraz przystawki dla 7 osób podaną wyłącznie na talerzach firmy _ podanej wkrótce
4.7. Organizator dopuszcza zastosowanie dodatkowego urządzenia grzejnego (1szt.) odejmując
jedno urządzenie z wyposażenia stanowiska.
4.8. Składniki obowiązkowe:
Składniki DANIA GŁÓWNEGO- świeży jesiotr

Składnik PRZYSTAWKI - jesiotr wędzony + kawior z jesiotra

4.9. Pozostałe składniki pozostają dowolne w gestii uczestnika.
4.10. Wszystkie prace konkursowe powinny być wyjątkowo oryginalne, jednocześnie bardzo
eleganckie i wykwintne.
4.11. Czas przygotowania do momentu ustawienia 7 przygotowanych porcji dania głównego i 7
porcji przystawki na ladzie ekspedycyjnej nie może przekraczać 80 minut. Niedotrzymanie
podanego czasu pociągnie za sobą konieczność naliczenia punktów karnych, a ekipie
przekraczającej regulaminowy czas pracy ponad 15 minut zostanie ona przerwana a
potrawa zostanie oceniona w stopniu, jakim została przygotowana.

4.12. Występ każdej ekipy powinien zawierać w sobie elementy widowiskowej sztuki kulinarnej,
jak również finezji, lekkości i perfekcji wykonania.
4.13. Wszystkie produkty użyte w konkursie nie mogą być poddane wcześniejszej obróbce;
- warzywa i owoce – umyte , obrane , niekrojone
- grzyby – umyte, blanszowane, niekrojone
- zioła- umyte nie rozdrobnione
- zarobione surowe ciasto podstawowe-dupuszczalne
- fondy i wywary podstawowe-dopuszczalne
4.14. Wszystkie konkursowe dania muszą składać się wyłącznie z jadalnych produktów, dotyczy
to również dekoracji.
4.15. Decyzja jury ustalająca wynik konkursu jest ostateczna i niepodważalna.
4.16. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy za uczestnictwo oraz drobne upominki
a ekipa, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma Puchar oraz nagrody ufundowane
przez organizatora.
4.17.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji przepisów i zdjęć potraw
konkursowych niezależnie od zajętego miejsca.

4.18.

Ilość drużyn startujących w konkursie to maksymalnie do 12 zespołów.

4.19.

Wszystkie wyniki zostaną ogłoszone na Gali Dinner w dniu 28 marca 2020 roku.

4.20.

W trakcie uroczystości zakończenia konkursu oraz wręczenia nagród wszyscy uczestnicy
zobowiązani są do wystąpienia w stroju kucharskim.

Kryteria oceny:

KRYTERIA OCENY

ILOŚĆ PUNKTÓW
(ŁĄCZNIE 160)

I.Ocena degustacyjna: JURY DEGUSTACYJNE

łącznie 100 punktów

1.Prezentacja potrawy:
ocenie podlega proporcjonalność dania; odpowiednia gramatura;
estetyczny, wygląd, kolorystyka, kreatywność.

20 pkt.

2.Smak potrawy:
ocenie podlega smak, zestawienie smakowe składników, aromat
potrawy, odpowiednia temperatura potrawy i talerza, tekstura
poszczególnych elementów potrawy.

60 pkt.

3.Techniki kulinarne:
ocenie podlega prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych.

20 pkt.

II. Ocena techniczna: JURY TECHNICZNE

łącznie 60 punktów

1.Mise en place – profesjonalna praktyka kucharska:
ocenie podlega prezencja szefa ekipy i kucharza pomocniczego,
przygotowanie stanowiska pracy, czystość pracy i higiena, zużycie
produktu, gospodarka odpadami, umiejętności organizacyjne.

30 pkt.

2.Przygotowanie zawodowe:
ocenie podlega prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych.
III. Czas pracy
Punkty ujemne (1pkt. ujemny za 1 min.) liczone od Przewodniczącego
Jury.

30 pkt.

* Gramatura:
1) Przystawka ciepła lub zimna: około 60 - 80g
2) Danie główne: około 160 - 180 g

Indywidualna ocena od Jury VIP:
1. smak
-maks.30punktów
2. wygląd
-maks.20punktów
3. dobór składników - maks. 15 punktów

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych jest:
Kaiser Caviar ul. Konduktorska 18/05, 00-775 Warszawa,

W sprawie danych osobowych można kontaktować się na e-mail: marketing@hotelatut.pl
Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy
prawne i w okresach wskazanych poniżej:
1. Udział w konkursie
Dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefony, adres e-mail, wizerunek
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Cel przetwarzania: udział w Konkursie kulinarnym.
Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2.Publikacja zdjęć na stronach internetowych Administratora oraz profilach w serwisach społecznościowych
Administratora
Dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Cel przetwarzania: publikacja zdjęć na stronach internetowych Administratora oraz profilach w serwisach
społecznościowych Administratora.
Czas przechowywania danych: do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania
Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania.
Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji
z klientami.
Czas przechowywania danych: do dnia upływu 3 lat od dnia ostatniej komunikacji, z osobą, której dane
dotyczą.
4.Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów
podatkowych i rachunkowych
Dane osobowe: imię, nazwisko, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON),
data urodzenia zwycięzcy konkursu, adres korespondencyjny.
Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
Cel przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z
przepisów podatkowych i rachunkowych.
Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia.
5. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek
udziału w Konkursie
6.Kategorie odnośnych danych osobowych:
Administrator informuje o następujących kategoriach odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe,
wizerunek.
7.Źródła danych osobowych:
Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą czyli Uczestnika
Konkursu.
8.Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Na podstawie RODO ma osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania swoich danych osobowych
żądania usunięcia swoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki a w
każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator udzieli informacji o działaniach
podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin
miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym
wypadku Administrator informuje w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podaje
przyczyny opóźnienia.
9.Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od informacji czy Administrator przetwarza jego dane
osobowe. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, ma Pan/Pani prawo do:
dostępu do danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
O odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o
kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem
tych danych poza Unię Europejską;
uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać dostępu do swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na
adres: marketing@hotelatut.pl
10.Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania swoich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania uzupełnienia przez
Administratora swoich danych osobowych. Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać sprostowania lub uzupełnienia
swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: jesiotr@hotelatut.pl
11.Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem
bezpośrednim;
wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem
niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania
niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych osobowych Administrator
może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostanie
Pan/Pani poinformowany/a. Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych prosimy
o zgłoszenie żądania na adres: jesiotr@hotelatut.pl
12.Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
–w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie
danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda
Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
gdy zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych
–do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstaw
wskazanych w sprzeciwie. Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: jesiotr@hotelatut.pl
13.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
osobowych, w tym profilowania, w związku z:

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub stronę trzecią;
przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeżeli zamierza Pan/Pani zagłosić sprzeciw wobec
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: jesiotr@hotelatut.pl
14.Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Ma Pan/Pani prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi
danych osobowych. Standardowo Administrator udostępnia dane osobowe w formacie CSV, jeżeli jednak
dane mają zostać udostępnione w innym formacie, prosimy o wskazanie preferowanego formatu w swoim
żądaniu.
W miarę możliwości Administrator postara się udostępnić dane we wskazanym formacie.
Może Pan/Pani również zażądać, aby Administrator przesłał jego dane osobowe bezpośrednio innemu
administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać przeniesienia swoich
danych osobowych
prosimy o zgłoszenie żądania na adres: jesiotr@hotelatut.pl
15.Prawo do cofnięcia zgody
Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli
zamierza Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania
na adres: jesiotr@marketing.pl
16.Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych ma
Pan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W
Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

