Regulamentul concursului de gătit „Arena Bucătarilor“
Ediția a IX-a ‟ 2017
1. Organizator
Organizatorul concursului de gătit „Arena Bucătarilor” este Selgros Cash&Carry S.R.L. cu sediul în Braşov, Calea
Bucureşti nr. 231, jud. Braşov, CIF RO 11805367, J08/464/2001, prelucrare de date cu caracter personal conform
notificării A.N.S.P.D.C.P. nr. 3713, reprezentată legal de administratori: dl Alexandru Vlad și dl Herwig Arvay.

2. Etape şi secţiuni
Vor fi organizate șapte etape (trei preliminare pentru fiecare zonă, urmate de trei semifinale și o etapă finală) după
cum urmează:
„ Etapa preliminară 1: 07.04 ‟ 16.04.2017 (înscrieri online), pentru zona Dobrogea-Moldova, care include
magazinele Organizatorului din Constanța Nord, Constanța Sud – Agigea, Brăila, Galați, Bacău, Iași și Suceava, în urma
căreia vor fi selectați 8 semifinaliști ce vor participa la semifinala 1 zona Dobrogea-Moldova - 20 mai 2017 la
București, str. Glodeni nr.1-3, sector 2 – Fratelli, în cadrul unui eveniment public (în urma semifinalei 1 se vor selecta 2
finaliști)
„ Etapa preliminară 2: 07.04 ‟ 16.04.2017 (înscrieri online), pentru zona București, care include magazinele
Organizatorului din Băneasa, Pantelimon, Berceni, Drumul Taberei, Ploiești și Craiova, în urma căreia vor fi selectați 8
semifinaliști ce vor participa la semifinala 2 zona București – 20 mai 2017 la București, str. Glodeni nr.1-3, sector 2 –
Fratelli, în cadrul unui eveniment public (în urma semifinalei 2 se vor selecta 3 finaliști)
„ Etapa preliminară 3: 07.04 ‟ 16.04.2017 (înscrieri online), pentru zona Transilvania - Banat, care include
magazinele Organizatorului din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Târgu Mureș – Ernei, Târgu Mureș, Brașov, Oradea, Arad și
Timișoara, în urma căreia vor fi selectați 8 semifinaliști ce vor participa la semifinala 3 zona Transilvania - Banat – 21
mai 2017 la București, str. Glodeni nr.1-3, sector 2 – Fratelli, în cadrul unui eveniment public (în urma semifinalei 3 se
vor selecta 3 finaliști)
„ Etapa finală: noiembrie 2017 - la care vor participa cei 8 finaliști selectați în cele 3 semifinale.
Primele trei etape și semifinalele vor avea loc conform mecanismului prezentat la cap.4, aspectele importante ale
acestora urmând a fi prezentate prin pagina de socializare Facebook/ArenaBucatarilor, pagina web www.selgros.ro și
prin reprezentanții departamentului Relații Clienți ai magazinelor de care aparțin concurenții înscriși. Etapa finală se
va organiza în luna noiembrie 2017. Data exacta și locația finalei, respectiv a Galei Laureaților vor fi stabilite ulterior
printr-un act adițional la regulament, adus la cunoștința participanților cu cel puțin 5 zile anterior datei de
desfășurare.

3. Concurenţi
La oricare dintre cele trei etape preliminare se pot înscrie numai bucătari profesioniști, care reprezintă şi sunt
confirmați de unități de gastronomie, clienți ai Organizatorului, din orașele celor trei zone precizate la cap. 2.
Pot participa la concurs persoanele fizice care au împlinit 18 ani până la data înscrierii în concurs și care nu sunt soți,
rude sau afini, până la gradul al III-lea (inclusiv) cu angajați ai Organizatorului. Înscrierile pentru etapele preliminare se
fac prin completarea formularului de înscriere online existent pe pagina http://www.selgros.ro/inscriere-arenabucatarilor-2017.
La etapa finală, fiecare dintre cei opt concurenți calificați se va prezenta în concurs împreună cu maxim un coechipier.
Componenţa echipei trebuie comunicată nominal Organizatorului şi poate fi modificată până cel târziu cu 5 zile
înaintea începerii concursului.

4. Etape preliminare și semifinale de zonă
În etapele preliminare, înscrierea va consta în pregătirea unui singur fel de mâncare (fel principal), respectând
ingredientele impuse, anunțate de Organizator: crap întreg, plante aromatice pentru pește, mirepoix. Concurenții își
vor procura ingredientele necesare pe cont propriu, fără suportarea de către Organizator a acestor cheltuieli.
Pentru cele 3 etape preliminare, concurenții trebuie să se înscrie completând toate datele solicitate de către
Organizator în formularul de înscriere online pe pagina http://www.selgros.ro/inscriere-arena-bucatarilor-2017
menționată la punctul 3. Concurenții nu se pot înscrie decât la etapa preliminară a zonei din care face parte magazinul
Selgros de care aparține restaurantul/hotelul pe care îl reprezintă.
Înscrierile se vor putea face în următoarele perioade:
• Pentru toate etapele preliminare: 07.04 ora 00:00 –16.04.2017 ora 23:59
Concurenții se vor înscrie încărcând în formularul de pe site următoarele:
• O fotografie cu produsul finit montat pe farfurie pentru servire,
• Denumirea preparatului,
• Listă scrisă cu ingredientele și cantitățile necesare, rețeta fiind calibrată profesional pentru 4 (patru) porții,
• Descrierea procesului tehnologic de preparare sau trucuri proprii folosite,
• CV și poza personală a bucătarului.
Fiecare concurent își asumă obligația de a obţine acceptul restaurantului/hotelului/unității al cărui reprezentant este,
pentru a concura în calitate de reprezentant al acestuia/acesteia și pentru ca Organizatorul să folosească numele
restaurantului/hotelului/unității în scopul promovării concursului. Orice pretenție decurgând din această obligație
poate fi formulată numai împotriva concurentului, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere față de
restaurantul/hotelul/unitatea gastronomică al cărui reprezentant este concurentul. Acordul se va da prin bifarea
căsuței de luare la cunoștință a regulamentului pe formularul de înscriere online.
Prin participarea la prezentul concurs, participanții își dau acordul ca Organizatorul să utilizeze imaginile/fotografiile
participante la concurs și să utilizeze numele restaurantului/hotelului/unității al cărui reprezentant este concurentul și
imaginea persoanelor declarate câștigătoare în mod gratuit și fără niciun fel de pretenții materiale sau morale.
Înscrierile vor fi urmate de jurizarea reţetelor şi preparatelor înscrise online. Juriul pentru fiecare etapă preliminară și
semifinale va fi compus din 3 chefi bucătari.
Organizatorul va anunţa semifinaliștii în mediul online, folosind datele concurenților: nume, prenume, unitatea
reprezentată, prin canalele proprii de comunicare online. În urma jurizării, pe fiecare zonă se vor selecta 8 bucătari
care vor participa la semifinala zonei de care aparțin, live, în locația desemnată pentru fiecare zonă aferentă
desfăşurării semifinalelor.
Semifinalele vor dura 3 (trei) ore pentru fiecare zonă (o oră pentru definirea rețetei și alegerea ingredientelor și două
ore pentru preparare). La fiecare semifinală va exista un „ingredient secret, impus” ce va fi comunicat concurenţilor la
ora de începere a semifinalei. Acesta va fi stabilit de către Organizator împreună cu membrii juriului.
Program semifinale:
Semifinala 1 – zona Dobrogea-Moldova, București, str. Glodeni nr.1-3, sector 2 – Fratelli, în data de 20.05.2017 interval orar 10:00 – 13:00
Semifinala 2 – zona București, București, str. Glodeni nr.1-3, sector 2 – Fratelli, în data de 20.05.2017 - interval orar
15:00 – 18:00
Semifinala 3 – zona Transilvania – Banat, București, str. Glodeni nr.1-3, sector 2 – Fratelli, în data de 21.05.2017 interval orar 11:00 – 14:00
Concurenții semifinalelor vor prepara pe loc un singur fel de mâncare, ținând cont de ingredientul secret, impus, având
la dispoziţie atât ingredientele puse la dispoziție în cămara special amenajată în zona de concurs, cât și ingrediente pe
care și le pot alege din mașinile Selgros de distribuție prezente în parcarea locației de desfășurare a semifinalelor.
Pentru alegerea ingredientelor și definirea rețetei vor avea la dispoziție un timp limitat de 60 de minute. Toţi

concurenţii înscrişi vor prepara în mod obligatoriu câte 7 (șapte) porţii din felul de mâncare stabilit mai sus, utilizând în
mod obligatoriu toate ingredientele primite. Neutilizarea tuturor ingredientelor duce la depunctarea concurenţilor.
Preparatul final trebuie să cântărească între 250 g și 300 g. Farfuriile vor fi cântărite înainte de concurs, cât și în
momentul prezentării preparatului. Depășirea gramajului cerut duce la depunctarea concurenților.
Organizatorul pune la dispoziţia concurenţilor, în mod gratuit, ingredientele pentru felul de mâncare ce trebuie
prezentat în concurs.
Din fiecare semifinală vor fi declarați calificați în etapa finală câte 3 (trei) concurenți, excepție fiind semifinala 1, unde
vor fi declarați calificați în etapa finală 2 (doi) concurenți.
Câștigătorii fiecărei etape preliminare și semifinale vor fi afişaţi în pagina de Facebook/ArenaBucatarilor şi pe site
http://www.selgros.ro.
Concurenții selectați pentru participare în se-mi-finale din oraşe îndepărtate de locul de desfăşurare a concursului vor
beneficia de cazare pentru maxim 2 persoane, la hotel de 3 stele, în camere duble, cu mic dejun inclus. Pentru
transportul la și de la locul desfăşurării concursului, pentru concurenţii din afara ora-șelor unde are loc semifinala,
Organizatorul va deconta combustibilul la norma de 7,5 l/100 km. Valoarea combustibilului va fi acordată sub formă de
bonuri valorice pentru cumpărături în magazinele Selgros, valabile până la 31.12.2017.
Celor opt câștigători din semifinale le vor fi înmânate premiile câștigate, prin intermediul consilierilor Relații Clienți ai
magazinului Selgros de care aparțin.

5. Organizare etapa finală
La etapa finală vor participa opt concurenți (concurenții calificați din fiecare semifinală).
Concurenții au dreptul să intre în concurs însoțiți de un coechipier care să-i asiste pe întreaga perioadă a concursului.
Coechipierii nu au voie să realizeze preparatele în întregime, să facă plating-ul, să condimenteze preparatul, rolul lor
fiind unul de suport pentru concurent. Concurenții sunt obligați să anunțe Organizatorul cu privire la numele
coechipierului, prin intermediul formularului de confirmare a participării. Formularul va fi trimis până data de
21.08.2017 și trebuie completat și înapoiat Organizatorului până pe data de 04.09.2017 la adresa de e-mail
Malina.Voicu@selgros.ro.
Concurenții etapei finale vor prepara pe loc două meniuri, alcătuite din starter și fel principal. Pentru fiecare preparat
vor exista câte trei ingrediente impuse de către Organizator ce vor fi comunicate odată cu formularul „Ingrediente
pentru rețeta ta”, pe data de 11.09.2017.
Ingredientele (conţinut şi cantităţi pentru 6 porții, cât și denumirea preparatelor) vor fi comunicate Organizatorului cel
mai târziu pe data de 16.10.2017 prin intermediu formularului „Ingrediente pentru rețeta ta”. Ingredientele trebuie să
fie din sortimentul Selgros. Organizatorul va trimite concurentului prin e-mail acest formular după primirea
confirmării de participare în concurs. La etapa finală concurenții au dreptul să își aducă farfurii pentru prezentarea
preparatelor, cât și alte ingrediente auxiliare, pe cheltuiala lor. Este acceptată folosirea ingredientelor auxiliare cu
condiția ca acestea să nu modifice în proporție de peste 25% tematica concursului și gustul preparatului. Preparatul
final trebuie să cântărească între 250 g și 300 g. Farfuriile vor fi cântărite înainte de concurs, cât și în momentul
prezentării preparatului.
Neprepararea unuia dintre feluri, modificarea în proporție de peste 25% a tematicii concursului și a gustului
preparatului sau depăşirea gramajului cerut duce la depunctarea concurenţilor.
Organizatorul pune la dispoziţia concurenţilor, în mod gratuit, cantităţile de ingrediente pentru cele 7 (șapte) porţii
din fiecare fel de mâncare ce trebuie prezentate în concurs, cu condiția ca acestea să fie din sortimentul Selgros.
Etapa finală va fi organizată în luna noiembrie, între orele 10.00 şi 15.00. Data exactă a finalei va fi stabilită ulterior
printr-un act adițional la regulament. Concurenţii vor trebui să fie prezenţi la locul concursului cel târziu la ora 08:30
pentru a primi aparatura, echipamentul de lucru și a pregăti masa de lucru.
Organizatorul va pune la dispoziţia concurenţilor pe durata concursului câte un stand dotat cu câte două mese de
lucru și aparatura de gătit necesară.
Pentru utilizare în concurs, Organizatorul dotează fiecare stand cu următoarea aparatură:
„ Mixer vertical cu accesorii, fără bol de amestec 1 buc.

„ Mixer de mână 1 buc.
„ Blender 1 buc.
„ Plită cu inducţie 2 buc.
„ Cuptor electric cu convecție 1 buc.
„ Câte un set format din 12 farfurii pentru prezentarea preparatelor.
Concurenţii trebuie să îşi asigure pe cont propriu (să vină pregătiţi cu) celelalte ustensile necesare pregătirii şi
prezentării preparatelor culinare, fără suportarea de către Organizator a acestor cheltuieli.
Aparatele şi ustensilele puse la dispoziţie de Organizator și folosite la etapa finală rămân proprietatea acestuia şi
trebuie predate în bună stare la finalul competiţiei.
Toate preparatele culinare se vor pregăti pe loc, exclusiv din ingredientele puse la dispoziţie de către Organizator. În
cazul în care concurenţii se prezintă în concurs cu preparate culinare care nu au fost preparate pe loc în cadrul
concursului, acestea nu vor fi jurizate.
Organizatorul va asigura pentru concurenţii și coechipierii acestora din oraşe îndepărtate de locul de desfăşurare a
concursului cazare pentru maxim 2 persoane, pentru maxim două nopţi, după nevoi şi la cererea concurentului, la
hotel de 3 stele, în camere duble, cu mic dejun inclus. Concurenţii care au nevoie de cazare vor trimite Organizatorului
o solicitare prin intermediul consilierului Relaţii Clienți local, menţionând în mod obligatoriu numărul persoanelor ce
vor fi cazate, până cel mai târziu în data de 16.10.2017. Pentru transportul la și de la locul desfăşurării concursului,
pentru concurenţii din afara Bucureștiului, Organizatorul va deconta combustibilul, la norma de 7,5 l/100 km.
Valoarea combustibilului va fi acordată sub formă de bonuri valorice pentru cumpărături în magazinele Selgros,
valabile până la 31.12.2017.
După jurizare, preparatele culinare pot fi oferite spre degustare publicului. Este interzisă comercializarea acestora sau
a oricăror altor produse sau preparate în cadrul concursului de către concurenţi.

6. Jurizare
Pentru etapele preliminare și semifinale juriul va fi compus din șase persoane.
Pentru etapa finală, juriul va fi format din șase persoane și va avea componenţă internaţională.
Juriul va lua în considerare în cadrul jurizării cel puţin următoarele aspecte:
1. Etapele preliminare
i. Acuratețea și coerența rețetei, modul de prezentare a ingredientelor şi al procesului de producţie max. 20 puncte
ii. Ingeniozitatea
max. 10 puncte
iii. Aspectul produsului finit
max. 30 puncte
2. Semifinale şi etapa finală
I. IMPRESIA GENERALĂ
a. Aspect şi prezentare în farfurie (ţinuta)
max.15 puncte
b. Creativitate
max.15 puncte
II. RESPECTAREA PRACTICILOR DE LUCRU CURENTE
(tehnici de lucru, tranşări, filetări)
max.15 puncte
III. ORGANIZAREA MESEI DE LUCRU
max.10 puncte
IV. RESPECTAREA FOLOSIRII INGREDIENTELOR
ŞI A TEMATICII DATE
max.15 puncte
V. PREZENTARE
a. Gust
max. 25 puncte
b. Armonie culoare în raport cu gustul
max. 5 puncte
Conform regulamentelor concursurilor internaționale de gastronomie, ierarhia va fi stabilită de media aritmetică a
punctelor acordate de fiecare membru al juriului.
Concurenţii acceptă prin înscriere că aprecierile juriului sunt personale și subiective, Organizatorul nefiind răspunzător
pentru rezultatele concursului. Eventualele contestații se vor adresa direct și exclusiv juriului.

7. Premii
Etape preliminare:
La fiecare etapă preliminară se vor selecta opt bucătari care vor obține o invitație de participare pentru semifinala
zonei de care aparțin.
Semifinale:
Bucătarii concurenți care se clasează pe primele trei locuri la semifinalele 1, 2 și 3 vor primi disponibil în lei pe codul
de client (legitimația) Selgros alocat(ă) concurentului câștigător, pentru cumpărături în funcție de punctajul
obținut, în valoare de 1.500 lei inclusiv TVA (locul I); 1.000 lei inclusiv TVA (locul II) și 500 lei inclusiv TVA (locul
III).
Câștigătorii vor semna pentru primirea premiului, iar în procesul verbal de predare-primire se va menționa
componența fiecărui premiu.
De asemenea, unităţile gastronomice ale căror bucătari se clasează pe primele trei locuri beneficiază de disponibil în
lei pe codul de client (legitimația) Selgros alocat(ă) unității gastronomice (persoana juridică) în valoare de 1.500 lei
inclusiv TVA (locul I); 1.000 lei inclusiv TVA (locul II) și 500 lei inclusiv TVA (locul III).
Disponibilul în lei este valabil până la data de 31.12.2017 şi va fi alocat la magazinul Selgros din orașul de care aparțin,
după desfășurarea semifinalei.
Unităţile gastronomice ale căror bucătari au participat la semifinală vor beneficia și de promovare prin inserția unui
flyer A5 în reclama standard, trimisă clienților din județul în care este situat restaurantul/hotelul și o postare pe
pagina de facebook https://www.facebook.com/Selgros.Romania, cu poză şi link către restaurant sau hotel.
Etapa finală:
Toţi cei opt concurenţi vor primi diplome de participare, iar primul concurent în ierarhia stabilită prin punctajele
acordate de juriu va primi diplomă şi un premiu care va consta în disponibil în lei pe codul de client (legitimația) Selgros
alocat(ă) acestui concurent câștigător, pentru cumpărături valabile în magazinele Selgros, până la data de 31.12.2017.
Premiul va avea valoarea de 12.000 lei, valoare împărțită astfel: 6.000 lei pentru concurent și 6.000 lei pentru unitatea
gastronomică pe care o reprezintă.
Toți câștigătorii semifinalelor și câștigătorul finalei (persoane fizice) pot ceda în favoarea unității gastronomice (persoană
juridică) disponibilul în lei obținut ca premiu, prin întocmirea unui document conform prevederilor legale în vigoare,
notificând ulterior în scris Organizatorul despre acest lucru. Numai după primirea notificării, în care se vor detalia toate
aspectele aferente cedării premiului, Organizatorul va proceda la transferul disponibilului către unitatea gastronomică
aleasă de fiecare câștigător.
În plus, vor mai fi acordate opt premii speciale oferite de către partenerii Organizatorului. Valoarea și componența
premiilor acordate de parteneri vor fi stabilite ulterior și vor fi acordate până la 31.12.2017.
Câștigătorul „Arenei Bucătarilor 2017” va reprezenta Selgros România în cadrul concursului internațional „Les
Chefs en Or 2018”. Organizatorul va suporta cheltuielile de deplasare, cazare și masă aferente prezenței la acest
concurs internațional.
Câștigătorii vor semna pentru primirea premiului, iar în procesul verbal de predare-primire se va menționa
componența fiecărui premiu.
Unitatea gastronomică al cărei bucătar se clasează în etapa finală pe locul I va beneficia de promovare – o pagina A4 în revista de reclamă Gastro Food a Organizatorului.
Valoarea premiilor acordate este de 21.000 lei (inclusiv TVA). Valoarea şi componenţa totală a premiilor acordate pot
suferi modificări care se vor aduce ulterior la cunoştinţa participanţilor.

8. Dispoziţii finale
Prin completarea şi semnarea formularului de înscriere în concurs, concurenţii declară că au luat la cunoştinţă de
prevederile prezentului regulament, sunt de acord cu acestea şi se angajează că le vor respecta întocmai, sub
sancţiunea excluderii din concurs.

De asemenea, în calitate de profesioniști în domeniul gastronomiei, concurenții poartă întreaga răspundere pentru
respectarea normelor de igienă alimentară în prepararea și prezentarea produselor, precum și în ceea ce privește
respectarea normelor de protecție a muncii, Organizatorul declinându-și orice fel de răspundere.
Prin înscrierea în competiție, participanții își exprimă acordul cu privire la transferul drepturilor de proprietate
intelectuală asupra fotografiilor și filmărilor care se vor efectua de către concurenți sau de către Organizator pe toată
perioada desfășurării competiției și sunt de acord cu publicarea lor de către Organizator.
Concursul va fi promovat şi adus la cunoştinţa publicului larg prin mijloacele proprii ale Organizatorului.
Prin participarea la concurs, toţi participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se
conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora
atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.
Prin revendicarea premiilor de către persoanele declarate câștigătoare în cadrul concursului, participanții sunt de
acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca numele și imaginea lor să fie făcute publice și folosite
în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. Totodată, prin revendicarea premiilor având o valoare peste cea
impozabilă potrivit Codului Fiscal, participanții persoane fizice sunt de acord ca datele lor de identificare să fie utilizate
de Organizator pentru completarea declarațiilor pentru veniturile din premii și transmiterea acestor declarații către
instituțiile abilitate.
Prezentul concurs va putea fi întrerupt în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi
anunțată public și care va respecta prevederile legale.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să
intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament prin act adițional încheiat în aceeași formă și după
anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări.
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile de acces, de intervenție și de opoziție, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 677/2001, pentru care Organizatorul este obligat ca în termen de 15 zile de la solicitare: să
comunice informațiile solicitate, să comunice măsurile luate, cu respectarea opțiunilor solicitantului.

Selgros Cash & Carry S.R.L.

