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I. Удзельнікі
I.1. Удзельнікамі Конкурсу могуць быць толькі фізічныя паўналетнія
асобы. Асабліва заклікаем да ўдзелу тых, хто прафесійна ці
аматарска звязаны з кандытарскай, марожаннай,
карамельнай,
хлебапякарнай, гастранамічнай вытворчасцю ў Польшчы і за мяжой.
I.2. Арганізатар пакідае за сабой права апрануць Удзельнікаў ва
ўніформу – рабочую вопратку, фартухі, галаўныя ўборы, на якіх
могуць быць размешчаныя лагатыпы. Удзельнік абавязаны
выступаць у вышэйзгаданым строі падчас працы ў прадугледжаны
рэгламентам час, падчас выступаў перад Журы, інтэрв’юіравання і на
ўрачыстай цырымоніі раздачы ўзнагарод. Удзельнік абавязаны
падчас Конкурсу і афіцыйных выступаў насіць чорныя нагавіцы або
спадніцу і чорны абутак.

4

II. Заяўкі і кваліфікацыя
II.1. Кожны Ўдзельнік павінен прыслаць Арганізатару заяўку на
фармуляры,
размешчаным
на
старонцы
http://exposweet.pl/regulaminy. Заяўкі прымаем да 10 лютага 2020 г.
Заяўкі на правільна запоўненых фармулярах належыць дасылаць на
адрас
mistrzostwa@exposweet.pl
II.2. Разам з заявачным фармулярам Удзельнікі павінны даслаць
пацверджанне пераводу стартавай аплаты на суму 100 PLN за
кожную заяўленую працу. Адсутнасць аплаты пацягне за сабой
адмову ў прыняцці заяўкі. Аплату належыць скіраваць на рахунак:
Expo Sweet EZIG:
ING Bank Slaski 74 1050 1054 1000 0090 7023 6972
SWIFT code: INGBPLPW
мэта: konkurs2020, прозвішча ўдзельніка

II.3. Аплата павінна быць зроблена не пазней 10 лютага 2020 г.
II.4. Кожнаму Ўдзельніку, які быў кваліфікаваны да старту і выканаў
стартавую аплату, належыцца: a. фартух, галаўны убор Expo Sweet.
(для кожнай аплочанай працы)b. бясплатная паркоўка 23 і 26 лютага
(1 асабістае аўто) c. 10 бясплатных уваходных квіткоў на ўвесь
перыяд кірмашу. д. дыплом за ўдзел

II.5. Колькасць месцаў у Конкурсе абмежаваная. Удзел вызначае
чарговасць правільна запоўненых заявак, дасланых разам са
стартавай аплатай. У выпадку вычарпання колькасці месцаў
Арганізатар паведамляе пра гэта на інтэрнэт-старонцы Конкурса.
Аплаты, прынятыя пасля вычарпання ліміту месцаў, будуць вяртацца.
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III. Правілы Конкурса
III.1.

Вызначаны наступныя катэгорыі конкурсных прац:

K1 - Торт (тэма адвольная – вяселле, дзень нараджэння, іншыя абставіны)
Торт можа складацца з любой колькасці паверхаў. Торт павінен быць
пакрыты харчовыми элементамі. Кветкавыя элементы не могуць быць
проста ўстаўленымі ў торт без мер засцярогі. Фларыстычныя пруткі і стужку
выкарыстоўваць можна. Стужачкі і банцікі для ўпрыгожвання можна
выкарыстоўваць толькі на падстаўцы для торта.
K2 - Торт-скульптура 3D (тэма адвольная). Торт павінен быць цалкам
зроблены з харчовых элементаў. Формы, пруткі, апоры могуць быць
ужытыя, але яны не павінны быць бачныя. Дапускаецца выкарыстанне
макетаў для запаўнення торта (тарты будуць знаходзіцца некалькі дзён у
пакаёвай тэмпературы). Дапускаецца выкарыстанне фларыстычнах пруткоў
і стужак у кветкавых элементах.
K3 - Маленькі дэкаратыўны экспанат, аснова якога не павінна быць больш
30x30см. Вышыня адвольная. Экспанат можа быць зроблены з цукровай
масы, шакаладу, карамелі або іншых харчовых элементаў. Тэма - любая.
Экспанат і ўсе яго бачныя элементы павінны быць цалкам зроблены з
харчовых элементаў. Дапускаецца прымяненне формаў і макетаў. Але яны
не павінны быць бачныя.
К4 - Вялікі дэкаратыўны экспанат, аснова которога не павінна быць менш
30x30 см і не больш чым 60x60 см. Вышыня адвольная. Экспанат можа
быць зроблены з цукровай масы, шакаладу, карамелі або харчовых
элементаў. Тэма - любая. Экспанат і ўсе яго бачныя элементы павінны
быць цалкам зроблены з харчовых элементаў. Дапускаецца прымяненне
формаў і макетаў. Але яны не павінны быць бачныя.
K5 – Квятовыя кампазіцыі (таксама дапускаюцца батанічныя кампазіцыі і
фантастычныя) павінны быць зробленыя з харчовых элементаў.
Фларыстычныя пруткі, стужкі, песцікі - выкарыстоўваць дазваляецца. Іншыя
неядомыя элементы дазволеныя толькі пры ўпрыгожванні падстаўкі – вазы і
г.д.
K6 - Печыва, кексы, пернікі 2D i 3D, дэкараваныя глазурай, масцікай і іншымі
ядомымі кампанентамі. Колькасць вырабаў не павінна перавышаць 12 штук,
выгляд экспазіцыі можа быць любым. Для дэманстрацыі вырабаў можна
выкарыстоўваць талеркі, падстаўкі. Выробы могуць адрознівацца адзін ад
аднаго, але павінны быць звязаныя адной тэмай. Дапускаецца выраб
печыва з апорных элементау, але пры іх дэкарацыі забаронена
выкарыстоўваць не харчовыя элементы, у тым ліку фларыстычныя пруткі,
стужкі і песцікі.
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III.2.
Кожны ўдзельнік можа прадставіць адвольную колькасць Прац
ва ўсіх катэгорыях але: кожная з гэтых прац не павінна быць раней
прадстаўленай на Expo Sweet.
III.3.
Пад Працай належыць разумець твор, выкананы цалкам з
харчовых элементаў, якія выкарыстоўваюцца ў кандытарстве –
цукровай масы, карамелі, ізамальту, каралеўскай глазуры, шакаладу і
г.д. Дапускаецца выкарыстанне бутафорскіх элементаў, а таксама
апорных элементаў і фларыстычных пруткоў. Пры гэтым апорныя
элементы і фларыстычныя пруткі не павінны непасрэдна дакранацца
да харчовых элементаў. Забаронена выкарыстоўваць масу з солі.
III.4.
Тэма Працы можа быць адвольнай, але Ўдзельнік павінен
прадставіць назву сваёй працы
III.5.
Праца не можа перасягаць памераў: даўжыня 60 см шырыня
60см. Вышыня Працы адвольная.
III.6.
Арганізатар прадстаўляе для прэзентацыі Прац сталы пакрытыя
чорным абрусам.
III.7.
Удзельнікі павінны даставіць свае Працы 23.02.2020 ад 8.00 да
12.00 гадзіны ў гандлёвы павільён па адрасе ul. Prądzyńskiego 12/14 ў
Варшаве.
III.8.
Ацэнка прац адбудзецца ў 14.00 – 20.00 23 лютага. Падчас
ацэнкі Ўдзельнік павінен быць паблізу сваёй працы, апрануты ва
ўніформу, выдадзеную Арганізатарам. Удзельніка могуць папрасіць
коратка прадставіць Працу, распавесці пра выкарыстаныя тэхнікі
дэкарацыі.
III.9.
Да выстаўлення ацэнкі, на Працы можа быць паказаны толькі
яе нумар, атрыманы ад Арганізатара і пазначаная тэма. Арганізатар
прадставіць таблічкі, якія будуць размешчаны каля Працы.
III.10.
Пасля атрымання ацэнкі і абвяшчэння вынікаў 24.02 да 12.00,
Удзельнікі могуць падпісаць свае працы
III.11.
Працы павінны заставацца на экспазыцыйных месцах да 26.02
да 16.00. Працы належыць забраць да 19.00 у той жа дзень. Працы,
якія не будуць забраныя ў пазначаны час, будуць утылізаваныя або
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перададзеныя
дапаможніка.

ў

кандытарскія

школы

ў

якасці

навучальнага

III.12.
Скарочаны графік Конкурсу:
1. Выстаўленне прац 23.02, 8.00-12.00
2. Ацэнка прац 23.02, 14.00-20.00
3. Абвяшчэнне вынікаў на першым этапе - 24.02 да 12.00.
Абвяшчэнне робіцца з дапамогай інфармацыйных таблічак пры
Працах.
4. Абвяшчэнне Гран-пры і ўсіх узнагароджаных Удзельнікаў - 26.02,
12.10
III.13.

Удзельнікі могуць азнаёміцца са сваімі ацэнкамі

IV. Крытэрыі ацэнкі і ўзнагароды
Журы складаецца са:
• Старшыні – прадстаўніка Арганізатара
• Чальцоў Журы – майстроў кандытарства і дэкаратарства.
Журы здзяйсняе ацэнку паасобных прац, прымаючы пад увагу
ніжэйпададзеныя крытэрыі. Агульная сума прысуджаных Журы балаў
складае 100.
Налічэнне балаў:
1. Выгляд – эстэтыка – колеравая гама
2. Колькасць правільна прымененых тэхнік дэкарацыі
3. Ступень складанасці выканання
4. Арыгінальнасць формы
5. Адпаведнасць тэматыцы

0 – 30 балаў
0 – 30 балаў
0 – 20 балаў
0 – 10 балаў
0 – 10 балаў

Узнагароды:
Гран-пры – атрымлівае Ўдзельнік, якога Журы выбірае праз
галасаванне сярод тых Удзельнікаў, якія атрымалі Золата. У рамках
Гран-пры Ўдзельнік атрымае:
• Дыплом Удзельніка
• кубак
• чэк ад Арганізатара памерам у 1000 PLN.
Золата – атрымлівае кожны Ўдзельнік, які атрымаў суму балаў у
межах 91-100.
• дыплом Удзельніка
• памятны знак
• залаты медаль
• чэк ад Арганізатара памерам у 400 PLN.
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Срэбра – атрымлівае кожны Ўдзельнік, які атрымаў суму балаў у
межах 81-90.
• Дыплом Удзельніка
• Памятны знак
• Срэбны медаль
• Прэмія ад спонсараў памерам у 200 PLN.
Бронза – атрымлівае кожны Ўдзельнік, які атрымаў суму балаў у
межах 71-80.
• Дыплом Удзельніка
• Памятны знак
- Памятны медаль
Апрача таго, усе Ўдзельнікі атрымліваюць памятныя дыпломы за ўдзел.
Грашовыя ўзнагароды выплочваюцца ў форме чэка або пераводу. Сумы
пададзеныя ў выглядзе нэта. Падатак (10% ) аплочвае Арганізатар, а
ўдзельнікі не маюць падатковага абавязку і не павінны разлічвацца за гэты
прыбытак у падатковай інспекцыі.
Грашовыя ўзнагароды выплачваюцца ў выглядзе наяўных або
ажыццяўляюцца пасродкам грашовага пераводу. Грошы можна атрымаць
толькі асабіста пры прад'яўленні пашпарта 26.02. з 16.00 да 19.00.
Абвяшчэнне вынікаў Конкурсу, а таксама ўручэнне ўзгагарод (Гран-пры, усе
дыпломы і прэміі) адбудзецца 26 лютага, ад 12-й на тэрыторыі Форума
Конкурса. Удзельнікі, якія возьмуць удзел у цырымоніі ўручэння ўзнагарод,
абавязаныя надзець поўную уніформу, прадастаўленую Арганізатарам.

V. Выніковыя палажэнні
V.1. Працы або элементы працы могуць быць забяспечаныя і
высланыя Ўдзельніку за яго кошт і на яго адказнасць. Гэта павінна
быць узгоднена з Арганізатарам да 17 лютага 2020 г.
V.2. Арганізатар захоўвае за сабой права адмяніць коркурс з паважных
прычын. Гэтае рашэнне не пацягне за сабой вяртання выдаткаў і
іншых фінансавых абавязальніцтваў, якія панясуць Удзельнікі з мэтай
падрыхтоўкі выставачнай працы. У выпадку адмены Конкурсу
Арганізатар вяртае стартавую аплату.
V.3. Ацэнка прац Журы канчатковая і не падлягае абскарджанню ці
адмене.
Вынікі
падаюцца
і
змяшчаюцца
на
старонцы
www.exposweet.pl пасля завяршэння кірмашу.
V.4. Заяўляючыся на Конкурс, Удзельнікі тым самым сведчаць, што
маюць аўтарскія правы, а таксама правы на выяву, якія дазваляюць
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рэпрадукцыю, распаўсюд і публікацыю прац, што прэзентуюцца
падчас Конкурса.
V.5. Усялякую адказнасць, якая вынікае з магчымага невыканання
ўмовы пункта V.4, нясе выключна і цалкам Удзельнік.
V.6. Удзельнікі ў момант заяўкі на ўдзел у Конкурсе
даюць
Арганізатару права да выкарыстання здымкаў і іншых выяваў сваіх
прац, рэцэптур і апісанняў, а таксама да выкарыстання выявы, імя і
прозвішча сваёй асобы, а таксама да распаўсюду гэтых выяваў, якое
ахоплівае без тэрытарыяльных і часавых абмежаванняў наступныя
абшары эксплуатацыі: фіксацыю, памнажэнне адвольнай тэхнікай,
увядзенне ў зварот, увядзенне ў памяць камп’ютара, публічнае
выкананне і публічнае прайграванне, выстаўленне, паказ, найм,
арэнду, перадачу з дапамогай тэхнік візуальных і аўдыёфанічных
адвольным спосабам і адвольнай тэле- ці радыё- арганізацыяй,
публікацыю і дыстрыбуцыю праз інтэрнэт – у інфармацыйных або
рэкламных матэрыялах Арганізатара або суб’ектаў, з якімі ён
супрацоўнічае.
V.7. Удзельнікі Конкурсу упаўнаважваюць Арганізатара, з правам
надавання далейшых упаўнаважанняў да выкарыстання ўсіх
матэрыялаў, перададзеных імі для мэтаў Конкурсу, асабліва для
ўвядзення іх у памяць камп’ютара ці іншага абсталявання,
пераўтварэння матэрыялаў, а таксама для іх публікацыі і распаўсюду
ў сувязі з прамаваннем Конкурсу без часавых і тэрытарыяльных
абмежаванняў, у абшарах, акрэсленых пунктам V.6
V.8. Арганізатар пакідае за сабой права да ўнясення змен у Рэгламент.
У гэтым выпадку Арганізатар абавязаны паведаміць пра гэта ўсім
Удзельнікам праз электронную пошту. У выпадку ўнясення змен у
рэгламент не надыходзіць абавязак вяртання выдаткаў і іншых
фінансавых абавязальніцтваў, якія нясуць Удзельнікі ў мэтах
падрыхтоўкі да старту ў Конкурсе.
V.9. Усе пытанні і заўвагі просім накіроўваць на адрас электроннай
пошты mistrzostwa@exposweet.pl. Арганізатар дае адказы на
пытанні да 10 лютага 2020 г.
V.10.
Iнфармацыя аб персанальных дадзеных: перадача дадзеных,
якія змяшчаюцца ў анкеце, з'яўляецца добраахвотнай, паколькі
з'яўляецца неабходнай для ўдзелу ў конкурсе. Выключэннем
з'яўляецца інфармацыя аб банкаўскім рахунку, якая не абавязковыя
на этапе падачы анкеты (паскарае выплату магчымай узнагароды).
Адміністратарам персанальных дадзеных з'яўляецца Арганізатар
Чэмпіянату. Дадзеныя будуць выкарыстоўвацца выключна ў мэтах,
звязаных з правядзеннем конкурсаў, якія праводзяцца Арганізатарам
(арганізацыя і рэклама конкурсаў). Больш падрабязную інфармацыю
аб выкарыстанні персанальных дадзеных можна знайсці на
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http://exposweet.pl/polityka-prywatnosci. Чалавек, які заяўляе аб сваім
удзеле ў конкурсе, пацвярджае сваю згоду на выкарыстанне
персанальных дадзеных (у такім выглядзе), а таксама пацвярджае,
што азнаёміўся з інфармацыяй, якая тычыцца пераўтварэнні
персанальных дадзеных, якую можна знайсці па вышэй названай
спасылцы.
V.11. Адміністратарам асабістых дадзеных з'яўляецца Expo Sweet
EZIG ul. Warszawska 82, 05-092 Łomianki tel. 22 465 96 23.
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