ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΥ ΜΠΑΚΛΑΒΑ

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΧΟΙΡΟΣ Ο ΠΑΣΙΦΙΛΟΣ
1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: Οι συμμετέχοντες αποδέχονται την συμμετοχή τους με την
υπογεγραμμένη αίτησή τους. Η αποδοχή της αίτησης από την οργανωτική επιτροπή συνιστά την αποδοχή της
συμμετοχής στον ελεύθερο διαγωνισμό δημιουργικής μαγειρικής του ΦΣΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ «ΧΟΙΡΟΣ Ο ΠΑΣΙΦΙΛΟΣ» στα πλαίσια του ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ στις 16 Φεβ 2018 και
ώρα 16.00 στους Καταρράκτες Έδεσσας. Την εκδήλωση υποστηρίζει η ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ.
Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα του ορισμού της θέσης στην έκθεση γευσιγνωσίας που θα λάβει ο/η
συμμετέχων καθώς και του αποκλεισμού σε οποιαδήποτε φάση εφόσον διαπιστωθεί μη τήρηση των κανόνων που
περιέχονται στον παρόντα κανονισμό. Απαραίτητη είναι η εγγραφή του διαγωνιζόμενου με την συμπλήρωση της
παρούσας φόρμας και την έγκαιρη αποστολή της (Περισσότερα στο www.edessacity.gr / ΕΔΕΣΣΑΙΚΟ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ).
2.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να φέρουν ένα κατασκευασμένο γλύκισμα Μπακλαβά με κομμένα τα
κομμάτια σε διάσταση 3cm X 3cm (ΑΚΡΙΒΩΣ) και τουλάχιστον 50 τεμάχια έτοιμο σιροπιασμένο με δικά
τους υλικά. Επίσης θα έχουν ένα σημείωμα με τα τυποποιημένα υλικά με έγκυρη ημερομηνία κατανάλωσης που
χρησιμοποίησαν καθώς και ένα μικρό βιογραφικό σημείωμα εάν είναι επαγγελματίες. Ως υλικά καλό είναι να
χρησιμοποιηθούν ιεραρχικά, υλικά που παράγονται στην περιοχή. Η παραλαβή των γλυκισμάτων θα γίνεται από
τις 4μμ έως τις 5μμ πριν την έναρξη του διαγωνισμού η οποία ορίζεται στις 5μμ την Παρασκευή 16/2/2018 στο
Κέντρο Καταρράκτες.
3.ΕΚΘΕΣΗ-ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ
Τα εκθέματα θα σερβιριστούν σε πιατάκια από το προσωπικό του Κέντρου Καταρρακτών σε κάθε προσκεκλημένο
με αριθμούς προκειμένου να γίνεται τυφλή γευσιγνωσία και να υπάρχει η βαθμολογία από το κοινό και τους
κριτές. Όλες οι συζητήσεις, οι επιδείξεις και οι δραστηριότητες γευσιγνωσίας του κοινού περιορίζονται κατά την
διάρκεια της παρουσίασης. Τέλος η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα φωτογράφισης
4. ΩΡΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ : Όλα τα εκθέματα πρέπει να έτοιμα προς επίδειξη και γευσιγνωσία την
Παρασκευή 16 Φεβ και ώρα 4μμ στον ειδικό χώρο που έχει προβλεφθεί από την οργανωτική επιτροπή. Μετά την
διαδικασία της φωτογράφισης θα αρχίσει η γευσιγνωσία με παράλληλη την διαδικασία της ψηφοφορίας και
αξιολόγησης η οποία και λήγει στις 6μμ
5. ΧΩΡΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :
Στο χώρο της εκδήλωσης που έχει οριστεί το κατάστημα του Κέντρου Καταρρακτών Έδεσσας τίποτα θα
κολληθεί, θα στερεωθεί, θα καρφωθεί ή θα βιδωθεί στις στήλες, τους τοίχους, τα πατώματα, ή άλλα μέρη του
κτηρίου ή των επίπλων που βρίσκεται στον τόπο της έκθεσης.
6. ΕΥΘΥΝΗ: Οι συμμετέχοντες συμφωνούν για την ανάληψη της ευθύνης αποζημίωσης ενάντια σε οποιεσδήποτε
αξιώσεις συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ζωής, προσωπικού τραυματισμού, ή/και ζημίας ιδιοκτησίας που
προκύπτει από ή από την αποσυναρμολόγηση της εγκατάστασης, ή τις διαδικασίες που ενδέχεται να
προκαλέσουν με την γενική ή εν μέρει παράλειψη προδιαγραφών ασφαλείας. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν με
το παρόν έγγραφο ότι ο ΦΣΕ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και το ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ αποποιούνται οποιασδήποτε
ευθύνης σχετικά με τις δραστηριότητες συμμετοχής του.
7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού έχουν την πλήρη αρμοδιότητα της
ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό όπως επίσης και την
αρμοδιότητα της τροποποίησης προκειμένου να διευκολυνθεί ο διαγωνισμός και η διαδικασία της έκθεσης και της
διαδικασίας της γευσιγνωσίας. Τέτοιες αποφάσεις θα είναι αμέσως δεσμευτικές σε όλους τους συμμετέχοντες. Η
αδυναμία συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες ή ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους κανόνες θα μπορεί να
αποτελεί αιτία για την οργανωτική επιτροπή για να απαιτηθεί η άμεση απομάκρυνση του συμμετέχοντα ή του
εκθέματος.
8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ:
Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα που θα προκύψουν για την εκδήλωση
μέσω μιας συμβολικής οικονομικής ενίσχυσης 5,00€ που θα αποδοθούν στο Κέντρο Καταρράκτες ως έξοδα της
εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τα έξοδα της μετακίνησής τους καθώς και της αγοράς των Α’ Υλών
που θα χρειαστούν για την παρασκευή και διακόσμηση των γαστρονομικών εκθεμάτων. Σε περίπτωση μη
πραγματοποιήσεως του ελεύθερου διαγωνισμού λόγω ανωτέρας βίας η οργανωτική επιτροπή δεν θα έχει καμία
ευθύνη ή υποχρέωση για απόδοση οποιονδήποτε αποζημιώσεων στους συμμετέχοντες
10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ: Γίνεται κατανοητό και συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη στο παρόν ότι αυτή η συμφωνία
προορίζεται απλώς ως συμφωνία συμμετεχόντων και οργανωτών στα πλαίσια του διαγωνισμού σε συγκεκριμένα
χρονικά πλαίσια. Οποιαδήποτε άλλη διαφορά η οποία δεν περιλαμβάνεται ή δεν προβλέπεται από τον παρόντα
κανονισμό ως σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμμετέχοντα και οργανωτών αρμόδια είναι τα
δικαστήρια Έδεσσας για την επίλυση της διαφοράς
Στόχος του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των πλούσιων τοπικών προϊόντων της περιοχής της Πέλλας
που συνθέτουν την μαγεία του Εδεσσαϊκού Μπακλαβά
(Εγγραφές / Συμμετοχές : info.edessacity@gmail.com / Fax 2381051618)
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Αποδέχομαι τους όρους του παρόντος κανονισμού και δεσμεύομαι να τους ακολουθήσω για την
καλύτερη οργάνωση του ελεύθερου διαγωνισμού Εδεσσαϊκού Μπακλαβά του ΦΣΕ Μ.Αλέξανδρος /
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