REGULAMIN

1.

ZASADY OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu kulinarnego ARCHIMAGIRUS Young Chef są:
Przemysław Urbaniak, Mariusz Gachewicz , Paweł Mieszała i Aneta Tyczyńska.
1.2 Konkurs ARCHIMAGIRUS Young Chef odbędzie się w dniach 06-07.07.2022 roku
w Cukrowni Żnin:
6 lipca 2022 o godzinie 12:00 odprawa techniczna drużyn, a od 14:00 - 19:30 I etap
konkursu
07 lipca 2022 w godzinach 10:00-18:20 II etap konkursu
1.3 Celami Konkursu ARCHIMAGIRUS Young Chef są:
promowanie tradycji kulinarnej
łączenie produktów regionalnych z zagranicznymi
rozwój umiejętności kulinarnych wśród uczniów i adeptów szkół gastronomicznych
poszerzanie zainteresowań młodych kucharzy z zakresu kulinarnych trendów, technik i
nowości rynkowych
dbałość o kulturę pracy
dbałość o surowiec i jego wykorzystanie
utrwalanie więzi i jedności pomiędzy profesjonalnymi kucharzami, uczniami i adeptami
szkół gastronomicznych

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ARCHIMAGIRUS YOUNG CHEF
2.1 W Konkursie ARCHIMAGIRUS Young Chef, może uczestniczyć sześć drużyn w składzie
trzyosobowym. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gastronomicznych oraz
tegoroczni absolwenci. Ekipy mogą reprezentować jedną szkołę oraz jej tegorocznych
absolwentów.
2.2

Jury selekcyjne w składzie:
Kurt Scheller,
Paweł Stawicki,
Przemysław Urbaniak

dokona selekcji uczestników na podstawie subiektywnej oceny portfolio, przesłanego przez
opiekuna drużyny chcącej zakwalifikować się do konkursu. Portfolio musi zawierać dania
przygotowane samodzielnie przez członków drużyn. Każdy zespół musi przesłać minimum 3
zdjęcia oraz receptury dań restauracyjnych: przystawka, danie główne, deser, do których
posiada prawa autorskie. Pozwoli to zweryfikować umiejętności zespołu. Receptury i zdjęcia nie
muszą odnosić się do zadań konkursowych (np. zawierać w recepturze produktów
obowiązkowych w konkursie). Ten etap pozwoli jury na wyłonienie 6 finałowych zespołów.
2.3 Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać nie później niż do 01.04.2022 roku do godziny 22:00
na adres mailowy konkurs@archimagirus.eu. Zgłaszający, automatycznie otrzyma zwrotne
potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia. Brak zwrotnego potwierdzenia dostarczenia zgłoszenia
będzie oznaczać, że mail z przyczyn technicznych nie dotarł. W takim przypadku prosimy o
kontakt pod numerem telefonu
Przemysław Urbaniak 793 149 470
Mariusz Gachewicz 502 155 182
Paweł Mieszała 601 532 943

*Załącznik nr 1

Zgłoszenie powinno zawierać:

•Imię, nazwisko i dane kontaktowe opiekuna drużyny
•nazwiska i imiona członków drużyny z wyróżnieniem kapitana zespołu
•telefon kontaktowy kapitana zespołu
•e-mail kontaktowy
•nazwę szkoły
•nazwy, receptury, zdjęcia potraw
•zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celach związanych
z promocją konkursu od każdego członka zespołu
•nr konta bankowego w celu przelania środków za zakupy w kwocie określonej w regulaminie
lub przelanie kwoty za wygraną w przypadku zwycięzcy.
•Rozmiary kitli członków drużyny
Druk zgłoszenia jest dostępny na stronie www. Chefsonly.pl w zakładce ARCHIMAGIRUS oraz
na stronach partnerów konkursu.
2.4
Wiadomość o zakwalifikowaniu się do finału konkursu ARCHIMAGIRUS Young Chef,
uczestnicy otrzymają do dnia 17.04.2022 roku
2.5
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w konkursie ARCHIMAGIRUS Young Chef
jednego z członków zespołu, istnieje możliwość zmiany uczestnika zespołu. W przypadku
zmiany uczestnika zespołu należy to zgłosić organizatorowi do dnia 01.07.2022. W przypadku
rezygnacji zespołu, bądź nie spełnienia jakiegokolwiek wymogu dany zespół zostaje
zdyskwalifikowany, a jego miejsce zajmie drużyna rezerwowa. Drużyna, która rezygnuje, nie
otrzymuje zwrotu kosztów za produkty.

2.6

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt:
Przemysław Urbaniak 793 149 470
Mariusz Gachewicz 502 155 182
Paweł Mieszała 601 532 943

3. WARUNKI ORGANIZACYJNE
3.1 Ilość drużyn startujących jest ściśle określona (zgodnie z pkt 2.1 i 2.2)
3.2 Produkty potrzebne do przygotowania dań zespół zabezpiecza we własnym zakresie, ale
organizator zobowiązuje się w terminie 21 dni od zakończenia konkursu przelać kwotę 1000,00
zł dla każdego ze startujących drużyn na pokrycie w części kosztów. Zwrot kosztów nastąpi na
numer konta podany w zgłoszeniu.
3.3 Organizator zapewnia podczas konkursu produkty obowiązkowe, które muszą być użyte w
ilości zgłoszonej przez zespoły. Wykaz produktów obowiązkowych stanowić będzie aneks nr 1 do
regulaminu. Aneks zostanie opublikowany na stronie www.chefsonly.pl i profilu „Archimagirus
– Tradycja i Nowoczesność” na facebooku do dnia 28.02.2022.
3.3 Organizator zapewnia:
nocleg dla zespołów (w dniach 6 - 8 lipca 2022r.) w pokojach trzyosobowych na terenie
Cukrowni Żnin
wyżywienie: 6.07.2022 (lunch oraz kolacja), 7.07.2022 (śniadanie, lunch oraz kolacja
podczas gali), 8.07.2022 (śniadanie).
3.4 Drużyny będą miały do dyspozycji stanowiska wyposażone
profesjonalny sprzęt kuchenny, niezbędny do przygotowania dań:
boks kulinarny
zlewozmywak jednokomorowy wraz ze stołem odstawczym
cztery stoły robocze półtorametrowe
2 nadstawki grzewcze
stojak na talerze
trolla
dwie kuchenki indukcyjne kuchenki indukcyjne
zamrażarka szokowa (jedna na 2 zespoły)
piec konwekcyjno- parowy

przez

sponsorów

w

3.5 Resztę sprzętu zespoły będą zobligowane przywieźć ze sobą
3.6 Zespoły prezentują dania na porcelanie dostarczonej przez Polską Grupę Porcelanową.
Wykaz talerzy będzie dołączony do aneksu nr 1.
3.7 Każdy z uczestników otrzyma fartuch kucharski, bluzę oraz czapkę.
Uczestnicy zobowiązani są do wystąpienia w stroju kucharskim podczas konkursu. W skład
stroju kucharskiego wchodzi bluza kucharska, czarne spodnie i fartuch kucharski oraz czapka
kucharska.
Na uroczystej gali, podczas ogłoszenia wyników uczestnicy powinni wystąpić w bluzach
kucharskich i czapkach.

3.8 Uczestnicy w dniu zakończenia konkursu przenoszą autorskie prawa majątkowe do
przesłanych materiałów w tym receptur i zdjęć oraz prawa do rozpowszechniania opracowań
materiałów obejmujące bez ograniczeń terytorialnych i czasowych wszystkie znane w momencie
przeniesienia pola eksploatacji, a w szczególności utrwalenie zwielokrotnienie dowolną techniką
wprowadzenie do obrotu wprowadzenie do pamięci komputera publiczne wykonywanie albo
publiczne odtwarzanie wystawiane wyświetlane najem dzierżawę nadanie za pomocą wizji fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadane za pośrednictwem satelity,
równocześnie integralne nadanie utworu nadanego przez inną organizację radiową lub
telewizję, publikacja i dystrybucja poprzez internet.
3.10

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

4. ZASADY KONKURSU
4.1 Każda praca wykonana przez uczestników konkursu będzie uważana za pracę przygotowaną
specjalnie na konkurs i nie będzie powtórzeniem pracy z innych konkursów. Wszystkie prace
konkursowe powinny być wyjątkowo oryginalne, jednocześnie bardzo eleganckie i wykwintne.
4.2 Zespoły będą zajmowały stanowiska według wylosowanej kolejności, która zostanie
ustalona na pierwszej odprawie. Pierwsza odprawa przedkonkursowa i losowanie kolejności
startu drużyn odbędą się 27.04.2022 w godzinach 15.00-18.00 w „Burakino” Cukrownia Żnin
ulica Janickiego 1, 88-400 Żnin.

06.07.2022 (środa)
Część pierwsza
12.30 – odprawa jury technicznego i degustacyjnego; miejsce „Burakino”
13.00 – odprawa drużyn; miejsce „Burakino”
14.00-16:30 start drużyn I / II / III
17.00 – 19.30 start drużyn IV / V / VI

07.07.2022 czwartek
KONKURS GŁÓWNY
8.30 – odprawa jury techniczne; miejsce „Burakino”
9.00 – Odprawa jury degustacyjnego; miejsce „Burakino”.

Pierwsza Tura
Drużyna I
Drużyna II
Drużyna III

9:00 – 11:30
9:50 – 12:20
10:40 – 13:10

stanowisko I
stanowisko II
stanowisko III

Druga Tura
Drużyna IV
Drużyna V
Drużyna VI

11:30 – 14:00
12:00 – 14:30
12:50 – 15:10

stanowisko IV
stanowisko I
stanowisko II

4.3 Na przygotowanie dań zespoły mają dwa dni:
pierwszy dzień 06.07.2022 150min
drugi dzień 07.07.2022
150 min
4.4

Menu musi składać się z trzech dań:
PRZYSTAWKI - 10 porcji przystawki która mieści się w gramaturze 80-90 g. Produkty do
wykorzystania zgodnie z aneksem nr 1.
DANIA GŁÓWNEGO - 10 porcji dania głównego które mieści się w gramaturze 210 – 250g.
Produkty do wykorzystania zgodnie z aneksem nr 1.
DESERU - 10 porcji deseru który mieści się w gramaturze 100 – 120 g. Produkty do
wykorzystania zgodnie z aneksem nr 1.

Jedno z dań konkursowych musi być wegetariańskie lub wegańskie. Niewykorzystanie
produktów obowiązkowych równoznaczne jest z dyskwalifikacją.
4.5
Wszystkie dania konkursowe muszą składać się wyłącznie z jadalnych produktów,
dotyczy to również dekoracji. Wszystkie elementy dekoracyjne powinny być wykonane podczas
konkursu w regulaminowym czasie konkursowym.
4.6 Żaden zproduktów użytych w konkursie nie może być poddany żadnej wcześniejszej
obróbce.
4.7 Produkty obowiązkowe muszą być użyte w ilości minimum jednego produktu od każdej
firmy do całego menu.
4.8
Każda ekipa przygotowuje dania dla:
•jury profesjonalnego
•dania na stół prezentacyjny 1 porcja
•pozostałe dania będą serwowane do stołów, przy których będą zasiadać zaproszeni goście.

5. SPOSÓB PUNKTACJI JURY PROFESJONALNEGO TECHNICZNEGO I JURY
PROFESJONALNEGO DEGUSTACYJNEGO:
*Załącznik nr 2

5.2. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.

6. NAGRODY
6.1 Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu Archimagirus Young Chef i jego zespołu są
nagrody rzeczowe oraz staż . Zwycięzcy biorą wszystko.
6.2 Każda drużyna, która wystąpi w konkursie otrzyma m.in. ekwiwalent wartości 1 000 zł na
produkty.
*ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Arkusz ocen jury
7. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.

