REGULAMIN KONKURSU HAMILTON BEACH CUP 2018
1. Organizatorem konkursu jest wyłączny importer oraz dystrybutor marki HAMILTON BEACH
COMMERCIAL - firma FINE DINE Sp. z o.o. Sp. k. oraz firma Horeca’lama.
2. Celem konkursu Hamilton Beach Cup 2018 jest popularyzacja sprzętu barowego HBC wśród
profesjonalnych barmanów w Polsce oraz doskonalenie umiejętności szybkiej, profesjonalnej obsługi
gości.
3. Konkurs ma charakter otwarty i jest zorganizowany dla profesjonalnych barmanów/ek, pracujących
na terenie Polski, którzy mają ukończone 18 lat w dniu 12.06.2018.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zgodnie z
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) odesłanie skanu wraz z czytelnym
podpisem. Uczestnicy niezależni na adres: bartlomiej.kolodziej@finedine.pl zawodnicy z ramienia
Stowarzyszenia Polskich Barmanów na adres office@spb-pba.org.pl. Liczba uczestników w
konkursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Do konkursu wchodzi 15 uczestników
niezależnych oraz 15 uczestników z ramienia Stowarzyszenia Polskich Barmanów. Formularze
odesłane bez daty i podpisu nie będą zaakceptowane przez organizatora.
5. Lista barmanów zakwalifikowanych do konkursu zostanie opublikowana przez organizatorów
najpóźniej w dniu 24.05.2018 na stronie firmy Fine Dine:
http://finedine.pl/
oraz Facebooku Hamilton Beach Poland:
https://www.facebook.com/search/top/?q=hamilton%20beach%20poland
6. Konkurs składa się z 2 etapów:
Etap I - eliminacje
Zawodnicy pracują w 2-osobowych zespołach. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłoszenia się do
konkursu jako zespół. W przypadku braku takiej możliwości drugi barman będzie dobierany do
zespołu przy współpracy Organizatora konkursu.
Areną konkursową będzie bar w lokalu MONTA BEACH VOLLEY CLUB, profesjonalnie wyposażony
w sprzęt HAMILTON BEACH COMMERCIAL (wyciskarka do soków, profesjonalny blender barowy,
mikser, ekspres do kawy, kruszarka do lodu, szkło barowe).
Uczestnicy mają obowiązek posiadać indywidualny sprzęt barmański (miarki, shakery, łyżki
barmańskie, strainery, otwieracze, noże etc).
Wszystkie zespoły mają do wykonania jednakowe zadanie (szczegółowy opis zadania zostanie
podany na odprawie dla uczestników), w możliwie jak najkrótszym czasie.
Czas wykonania zadania będzie mierzony od momentu wejścia zespołu do baru (naciśnięcie guzika
start przez barmana I ), do momentu opuszczenia baru (naciśnięcie guzika stop przez barmana
II). Czas pracy zespołu będzie wyświetlany na monitorze.
Prawidłowe
wykonanie
zadania
oceniają
sędziowie
techniczni/degustacyjni,
którzy
w przypadku wykazania błędów przydzielają punkty karne: 1 pkt. karny = 10 sekund dodanych do
czasu pracy.
Zadanie ma być wykonane w formie zamówienia w określonym – jak najszybszym - czasie i trafić do
gości, a w tym przypadku komisji degustacyjnej.

Zespół sędziowski pracuje w systemie włoskim (na oczach publiczności).
Trzy zespoły (6 zawodników) z najlepszymi czasami przechodzą do rozgrywki finałowej.
Etap II - finał konkursu
W finale zawodnicy rywalizują indywidualnie.
Uczestnicy
rozgrywki
finałowej
muszą
opracować
jedną,
klasyczną
recepturę
cocktailu/longdrinka w formie "twist" - i przygotować 6 porcji według własnej innowacyjnej formuły:
Cosmopolitan,
French
75,
Hemingway
Sex on the Beach, Clover Club, Godfather.

Special,

Mint

Julep,

Sea

Breeze,

Podczas występu na scenie, zawodnik zaopatrzony w mikroport, musi powiedzieć kilka słów o
oryginalnej recepturze (historii) cocktailu oraz opowiedzieć o własnej inspiracji przy tworzeniu
"twista".
Wszystkie drinki finałowe zostaną wykonane z użyciem blendera HBH 650 Tempest.
Technika wykonania musi uwzględnić użycie przynajmniej jednego urządzenia marki Hamilton Beach
Commercial.
Do wykonania zadania
(zapewnia Organizator).

półfinałowego

i

finałowego

finaliści

używają

szkła ARCOROC

7. Sędziowanie rundy finałowej według standardów IBA odbędzie się w systemie włoskim (dwie
skrajne oceny są odrzucane).
8. Zwycięzcą konkursu zostanie barman/ka, który uzyska
w rundzie finałowej (ocena techniczna + ocena degustacyjna).

największą

ilość

punktów

9. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów (dotyczy 3 pierwszych miejsc), Organizator ma
prawo do przeprowadzenia dodatkowej rundy wyłaniającej zwycięzcę.
10. W miejscu konkursu oraz w czasie jego trwania zawodnicy nie mogą nosić ubrań z logotypami
innych firm alkoholowych oraz produkujących urządzenia barowe, syropy, puree, likiery, poza
logotypem sponsora konkursu. Organizator zapewni jednakowe koszulki dla uczestników konkursu.
11. Uczestnicy mają pełny wgląd do kart sędziowskich po zakończeniu zawodów. Każdy zawodnik
ma prawo zgłosić uzasadniony protest w ciągu 15 min od zakończenia rozgrywki finałowej na ręce
Organizatora Konkursu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji podczas konkursu zawodnika, który
zagraża bezpieczeństwu publiczności, wykonuje obsceniczne gesty, łamiąc regulamin konkursu.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia nazwisk, zdjęć oraz receptur cocktaili
przygotowanych przez barmanów w trakcie na potrzeby konkursu.

Ważna informacja!
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z
udziałem w konkursie (w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz
przekazania nagrody) oraz w celach marketingowych przez Organizatora. Brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik konkursu

ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe
uczestników konkursu są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z pózn. zm.) w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu
do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
"Hamilton Beach Cup 2017" - opis konkursu:
Organizator zapewnia jednakowe stanowiska pracy dla każdego z uczestników konkursu, każde z
nich będzie wyposażone w następujące urządzenia:
1. blender HBC model HBH 950 QUANTUM, model HBH 650 TEMPEST
2. wyciskarka do owoców cytrusowych HBC model 96700
3. kruszarka do lodu Ceado model V90
4. szkło barowe Arcoroc
5. mikser HBC model HMD200
6. ekspres do kawy jednogrupowy Wega
7. młynek do kawy Fiorenzato
AGENDA KONKURSU
KONKURS BARMAŃSKI – 30 zawodników (15 teamów)
10.00 – 10.30 Przyjazd zawodników
11.00 – 11.45 Odprawa zawodników
12.00 – 14.30 Eliminacje zawodników
14.30 – 16.00 Lunch
16.00 – 18.00 Panel dyskusyjny
18.30 – 20.00 Finał i wręczenie nagród
20.00 – After Party

Nagrody w konkursie Hamilton Beach Cup 2018*
I Miejsce:
6000,00 złotych
II Miejsce:
3000,00 złotych
III Miejsce
1500,00 złotych
* ”[…], nagrody przyznawane osobom fizycznym w konkursach podlegają obowiązkowej zapłacie
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% ich wartości. Każdy
organizator konkursu przyznając nagrody zwycięzcom występuje więc w charakterze płatnika ww.
podatku, jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłaty do właściwego urzędu skarbowego
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. W niektórych przypadkach organizator

konkursu jest zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C i dostarczenia jej podatnikowi w terminie
do końca lutego roku następującego po roku, w którym przekazano nagrodę.
ORGANIZATOR:
• Hamilton Beach Comercial/Fine Dine
• HoReCa'lama
SPONSOR GŁÓWNY:
• Hamilton Beach Commercial
SPONSORZY:
• Stock Polska
• Bukat
• EcoCar
• Arcoroc
PARTNERZY:
• Red Bull
• Hendi
• Grafen
• Ice Gastro Magic
• Tymbark
PARTNER TECHNICZNY:
• Gastro Magic Service
• Prezmar

PATRONAT MEDIALNY:
• News Gastro
• Zajarani.pl
• BarWey
PATRONAT HONOROWY:
Stowarzyszenie Polskich Barmanów
MIEJSCE:
Monta Beach Volley Club, ul. Zaruskiego, 00-468 Warszawa

