Regulament “Arena Bucatarilor JUNIORI 2018”

Regulamentul concursului de gătit “Arena Bucătarilor Juniori”
Ediţia - 2018
1. Organizator
Organizatorul concursului de gătit “Arena Bucătarilor Juniori” este Selgros Cash&Carry S.R.L. cu
sediul în Braşov, Calea Bucureşti nr.231, jud. Brasov, CIF RO 11805367, J08/464/2001, operator de
date cu caracter personal, contact Responsabil cu protecția datelor: dpo@selgros.ro, reprezentată
legal prin dl. Hellwagner Robert și dl. Herwig Arvay - administratori.
2. Etape şi secţiuni
2.1. Vor fi organizate 2 etape (o etapă preliminară și o etapă finală după cum urmează):
- Etapa preliminară: 15.09.2018-30.09.2018 (perioada înscrierilor), care
include toate magazinele Organizatorului din România (Băneasa, Pantelimon,
Berceni, Drumul Taberei, Ploiești, Craiova, Constanța, Agigea, Galați, Brăila, Bacău,
Iași, Suceava, Brașov, Cluj-Napoca, Tg. Mureș, Ernei, Oradea, Arad, Timișoara; Alba
Iulia; Bistrița) în urma căreia vor fi selectați 8 finaliști ce vor participa la finala din
27 octombrie 2018;
- Etapa Finală: 27.10.2018 (la Selgros Brașov), la care vor participa cei 8 finaliști
selectați.
2.2. Etapa preliminară și etapa finală vor avea loc conform mecanismului prezentat la cap.4,
aspectele importante ale acestora urmând a fi prezentate prin pagina de socializare
Facebook/ArenaBucatarilor și prin reprezentanții departamentului Relații Clienți ai magazinelor de
care aparțin concurenții înscriși.
3. Concurenţi
3.1. La etapa preliminară se pot înscrie numai persoanele cu vârsta de maxim 20 de ani (anul
nașterii 1998, sau mai târziu), care reprezintă și sunt confirmate de unitățile de gastronomie, sau
sunt elevi la diferite școli sau academii de profil gastronomic. Limita de vârstă este stabilită între
14 – 20 de ani. Pentru participanții care nu au împlinit vârsta de 18 ani se va solicita acordul
ocrotitorilor legali pentru participarea efectivă la concurs și asumarea respectării prevederilor
prezentului regulament de concurs.
3.2. Pot participa la concurs persoanele fizice cu vârsta de maxim 20 de ani (anul nașterii 1998, sau
mai târziu) care nu sunt soți, rude sau afini, până la gradul al III-lea (inclusiv) cu angajați ai
Organizatorului. Înscrierile pentru etapa preliminară se fac prin completarea formularului de
înscriere de pe site-ul www.selgros.ro, la adresa https://www.selgros.ro/stiri/inscrieri-arenabucatarilor-juniori-2018.html
și
trimiterea
acestuia
pe
adresa
de
e-mail:
arenajuniori2018@selgros.ro .
4. Etapa preliminară
4.1. În etapa preliminară, înscrierea va consta în pregătirea unui singur fel de mâncare (fel
principal), respectând ingredientele impuse de organizator: pulpă porc, fasole roșie conservă,
ceapă verde. Concurenții își vor procura ingredientele necesare pe cont propriu, fără suportarea
de către organizator a acestor cheltuieli.
4.2. Pentru etapa preliminară, concurenții trebuie să se înscrie completând toate datele solicitate
de către organizator în formularul dedicat înscrierii și trimis organizatorului prin metoda
menționată la punctul 3.2.
Înscrierile se vor putea face în următoarea perioada:
- Pentru etapa preliminară 15.09.2018 ora 0.00 – 30.09.2018 ora 23.59.
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4.3. Concurenții se vor înscrie folosind formularul de pe site, prin trimiterea la adresa de e-mail
menționată la punctul 3 a următoarelor informații:
- O fotografie cu produsul finit montat pe farfurie pentru servire – fotografia
trebuie sa fie clară și luminoasă;
- Lista scrisă cu ingredientele și cantitățile necesare, rețeta fiind calibrată
profesional pentru 4 (patru) porții;
- Descrierea procesului tehnologic de preparare sau trucuri proprii folosite;
- Date de idenficare ale participantului și, după caz, date de identificare ale
ocrotitorului legal al concurentului (pentru concurenții cu vârsta cuprinsă între 14-18
ani)
4.4. Fiecare concurent își asumă obligația de a deține acceptul restaurantului/hotelului/unității/a
școlii sau academiei al cărui reprezentant este, pentru a concura în calitate de reprezentant al
acestuia/acesteia
și
pentru
ca
organizatorul
să
folosească
numele
restaurantului/hotelului/unității/școlii/academiei 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/școala/academia al cărui reprezentant este concurentul.
4.5. Fotografiile trimise trebuie să fie lipsite de conţinut şi limbaj violent, indecent sau obscen, să
nu încalce legea, ordinea publică sau bunele moravuri, să respecte strict tema impusă de
organizator, să nu prezinte explicit sigle ale altor comercianţi, să nu conţină sigle sau însemne ale
partidelor politice şi să nu aducă atingere însemnelor naţionale sau ale autorităţilor publice. Se
interzice introducerea în fotografie a reclamelor ori mesajelor de promovare pentru orice tip de
produs/serviciu/site. Nu sunt permise fotografiile cu tentă antisocială, cu caracter xenofob sau
rasist. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare fotografiile care încalcă regulile
sus-menţionate pentru jurizarea participarii concurentului respectiv.
4.6. Prin participarea la prezentul concurs, participanții (în nume propriu sau prin ocrotitorul legal,
conform legii) își dau acordul ca Organizatorul să utilizeze imaginile/fotografiile trimise pentru
participarea la concurs și să utilizeze numele restaurantului/hotelului/unității al cărui
reprezentant este participantul, precum și imaginea persoanelor declarate câștigătoare în mod
gratuit și fără niciun fel de pretenții materiale sau morale.
4.7. Înscrierile vor fi urmate de jurizarea rețetelor și preparatelor înscrise în concurs. Juriul, pentru
etapa preliminară, va fi compus din 3 chefi bucătari.
4.8. Organizatorul va anunța finaliștii în mediul online, pentru aceasta fiind necesar să utilizeze
datele concurenților - nume, prenume, vârsta, unitatea reprezentată de participant (după caz) -,
prin canalele proprii de comunicare online. În urma jurizării se vor selecta 8 concurenți care vor
participa la finala desfășurată la Brașov în data de 27.10.2018.
5. Organizare etapa finală
5.1. Finala va dura 3 (trei) ore și va avea loc în incinta magazinului Selgros din Brașov, în data de
27.10.2018 - interval orar 12.00 – 16:30. Juriul pentru etapa finală va fi compus din 7 chefi
bucătari.
5.2. La etapa finală vor participa opt concurenți (concurenți calificați din etapa preliminară).
Concurenții etapei finale vor prepara pe loc un fel principal cu urmatoarele ingrediente impuse
(pulpă porc, fasole roșie conservă, ceapă verde). Lista ingredientelor şi cantităţile au fost
stabilite de către membrii juriului împreună cu organizatorul. Ingredientele auxiliare necesare
realizării preparatului final (conţinut şi cantităţi pentru 6 porții cât și denumirea preparatului) vor
fi comunicate organizatorului cel mai târziu pe data de 24.10.2018 prin intermediul formularului
„Ingrediente pentru rețeta ta”. Ingredientele trebuie să fie din sortimentul Selgros. Organizatorul
va trimite concurentului prin e-mail acest formular după anunțarea finaliștilor. La etapa finală
concurenții au dreptul să își aducă atât 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.
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Preparatul final trebuie să cântărească între 250 g și 300 g. Toţi concurenţii înscrişi vor prepara în
mod obligatoriu câte 6 (șase) porţii din felul de mâncare stabilit mai sus, utilizând în mod
obligatoriu toate ingredientele impuse.
5.3. Neutilizarea tuturor ingredientelor impuse duce la depunctarea concurenţilor. Modificarea în
proporție de peste 25% a preparatului final sau depășirea gramajului cerut duce la depunctarea
concurenților.
5.4. Organizatorul pune la dispoziţia concurenţilor, în mod gratuit, cantităţile de ingrediente
pentru cele 6 (șase) porţii și ingredientele auxiliare necesare realizării preparatului final.
5.5. Etapa finală va fi organizată la Selgros Brașov, în ziua de 27 octombrie 2018 între orele 12:00
şi 16.30. 5.6. Concurenţii vor trebui să fie prezenţi la locul concursului cel târziu la ora 11.00
pentru a primi aparatura și pentru a pregăti masa de lucru.
5.7. Organizatorul va pune la dispoziţia concurenţilor pe durata concursului câte un stand dotat cu
câte două mese de lucru și aparatura de gătit necesară.
5.8. 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
Masă rece
1 buc
Câte un set format din 12 farfurii pentru prezentarea preparatelor.
5.9. 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.
5.10. Aparatele şi ustensilele puse la dispoziție de organizator și folosite la etapa finală rămân
proprietatea acestuia şi trebuie predate în bună stare la finalul competiţiei.
5.11. 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.
5.12. Organizatorul va asigura la cererea concurenților cazare pentru maxim 2
persoane/concurent, din 26.10 până în 28.10.2018, după nevoi şi la cererea concurentului, la hotel
de 3 minim stele, cu mic dejun inclus. Concurenții care au nevoie de cazare vor trimite
organizatorului o solicitare prin intermediul consilierului Relații Clienți local, până cel mai târziu în
data de 12.10.2018. Pentru transportul de la domiciliul concurentului la Brașov și retur, pentru
concurenţii din afara Brașovului, organizatorul va deconta combustibilul, la norma de 7,5 l/100
Km, sau biletul de tren clasa a 2-a. Combustibilul sau biletele de tren se vor deconta prin virament
bancar, în baza documentelor doveditoare prezentate de participanți (bonuri fiscal/bilete de tren
și/sau facturi în original completate corect).
5.13. 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
6.1. Pentru etapa preliminară juriul va fi compus din trei persoane, iar pentru etapa finală din șapte
persoane.
6.2. 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 si al
procesului de producție
max.
20
puncte
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ii. Ingeniozitatea
iii. Aspectul produsului finit
1. Prezentare
a. Atractivitate
b. Creativitate/echilibru
c. Respectarea tematicii
2. Gust
a. Temperatură
b. Asezonare
c. Echilibrul aromelor
3. Tehnic
a. Aspectul candidatului
b. Respectarea fișei tehnice a rețetelor
c. Igiena
d. Modul de organizare al activității
e. Utilizarea rațională a produselor
f. Stăpânirea tehnicii de lucru

max 10 puncte
max. 30 puncte
max. 10 puncte
max. 5 puncte
max. 10 puncte
max. 5 puncte
max. 5 puncte
max. 35 puncte
max. 2,5 puncte
max. 2,5 puncte
max. 5 puncte
max. 5 puncte
max. 5 puncte
max. 10 puncte

6.3. Conform regulamentelor concursurilor internaționale de gastronomie, ierarhia va fi stabilită
de media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al juriului.
6.4. Concurentii 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
Etapa finală:
7.1. Toţi cei opt concurenţi vor primi diplome de participare, iar primii trei în ierarhia stabilită prin
punctajele acordate de juriu vor primi diplome şi premii. Premiile acordate vor consta în:
- Locul I – un premiu în valoare de 3.000 RON și un training de 2 săptămâni
sub îndrumarea d-lui Liviu Preda;
- Locul II – un premiu în valoare de 2.000 RON;
- Locul III – un premiu în valoare de 1.000 RON.
7.2. Câștigătorii vor semna pentru primirea premiilor, iar în procesul verbal de predare-primire se
va menționa componența fiecărui premiu.
7.3. Valoarea totală a premiilor acordate este de 15.275 lei (inclusiv TVA)
8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
8.1. Pentru organizarea și desfășurarea concursului ”Arena Bucătarilor Juniori 2018”, conform
regulamentului de concurs, pentru realizarea și utilizarea materialelor de promovare a concursului,
pentru realizarea interesului legitim al Organizatorului privind îndeplinirea unui scop comercial,
prin aducerea la cunoștința publicului, într-un mod efectiv și transparent, detalii despre
activitățile desfașurate, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale pe care le are în legătură
cu concursul, Organizatorul trebuie să prelucreze date cu caracter personal ale participanților.
8.2. Prin înscrierea la concursul de gătit “Arena Bucătarilor Juniori 2018” participanții sunt de
acord cu prevederile prezentului Regulament, și acceptă că numele lor și, dacă este cazul,
imaginea, este necesar să fie făcute publice și folosite în scopuri de marketing (publicitate), pentru
realizarea de materiale de promovare a concursului, fără alte obligații sau plăți, inclusiv prin
utilizarea numelui persoanelor, prin postarea pe pagina de Facebook, Instagram, precum și prin
alte mijloace publicitare utilizate de către Organizator.
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8.3. Prin înscrierea în competiție, participanții transferă organizatorului drepturile de proprietate
intelectuală asupra fotografiilor și filmărilor care se vor efectua pe toată perioada desfășurării
competiției, și înțeleg că acestea vor fi utilizate de către Organizator, în realizarea de materiale de
promovare a concursului.
8.4. Prin înscrierea la concurs, participanții înțeleg că în vederea validării, atribuirii premiului și
îndeplinirii obligațiilor fiscale și/sau a altor obligații impuse de lege, Este necesar ca Organizatorul
să le prelucreze datele cu caracter personal, conform legii.
8.5. Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanei fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în calitate de
persoane vizate, tuturor participanților la concurs le sunt garantate:
- Dreptul de acces al persoanei vizate;
- Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
- Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”);
- Dreptul la restricționarea prelucrării;
- Dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau
restricționarea prelucrării;
- Dreptul la portabilitatea datelor;
- Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal;
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în
mod similar, într-o măsură semnificativă.
- Dreptul persoanei vizate la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal, în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe acesta, fără ca retragerea să afecteze
legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului la prelucrare, acordat anterior retragerii
acestuia.
8.6. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, termenul de răspuns
este de o lună de zile de la data înregistrării solicitarii scrise, fie la sediul Organizatorului, fie trimise
prin poșta electronică la adresa de e-mail a Organizatorului, alocată în acest sens. Conform legii,
termenul poate fi prelungit cu două luni de zile, atunci când este necesar, ținându-se seama de
complexitatea și numărul cererilor.
8.7. Datele cu caracter personal ale participanților la concurs vor fi prelucrate pe toată durata
derulării concursului până la următoarea ediție a concursului, iar pentru câștigători, termenul de
prelucrare se va prelungi cu o durată de 6 ani de la momentul declarării lor ca și câștigători, pentru
respectarea legislației fiscale.
8.8. În măsura în care consideră necesar, persoana vizată are dreptul de a se adresa autorităților
abilitate.
8.9. În cadrul prelucrării, datele personalepot fi dezvăluite, în condițiile legii, partenerilor
contractuali care participă la organizarea concursului, altor companii din grupurile COOP si
Transgourmet, din care organizatorul face parte, instanțelor de judecată, instituțiilor publice, în
vederea îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale ce revin Organizatorului, și/sau, numai în cazuri
excepționale și justificate, publicului din mediul online.
8.10. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate atât prin mijloace tehnice computerizate, cât și
manual, iar în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016, se garantează protecția și
confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de către participanți, prin implementarea
de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prevenirea prelucrării neautorizate sau ilegale
a datelor cu caracter personal și/sau pentru prevenirea pierderii accidentale, a distrugerii sau a
deteriorării datelor cu caracter personal prelucrate.
8.11. (1) Furnizarea de date cu caracter personal, odată cu înscrierea la concurs, reprezintă o
obligație necesară colaborării dintre Selgros Cash&Carry SRL și participant pentru organizarea și
desfășurarea concursului.
(2) Refuzul unui Participant de a furniza datele necesare pentru organizarea și desfășurarea
concursului ”Arena Bucătarilor 2018”, pentru realizarea și utilizarea materialelor de promovare a
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concursului, pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin Organizatorului, refuzul de a
respecta prevederile Regulamentului de concurs, precum și refuzul de a accepta înscrierea
numelui pe liste care ar putea fi făcute publice de Organizator - pentru respectarea condițiilor de
desfășurare a concursului - îndreptățește Organizatorul să invalideze înscrierea la concurs și să
refuze acordarea Premiului, Participantul fiind astfel descalificat.
8.12. În considerarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 și a asigurării respectării
drepturilor persoanei vizate, Selgros a desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter
personal. Pentru detalii referitoare la prelucrarea și protecția datelor, persoana vizată are
posibilitatea de a contacta Responsabilul cu protecția datelor al Selgros Cash&Carry SRL, la adresa
de e-mail: dpo@selgros.ro.
9. Dispoziţii finale
9.1. 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.
9.2. De asemenea, 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.
9.3. Prin participarea la concurs, toți 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.
9.4. Organizatorul este răspunzător pentru plata taxelor/impozitelor aferente premiului acordat
câștigătorilor concursului în baza prezentului Regulament, taxe și impozite pe care Organizatorul
le va calcula și plăti în conformitate cu prevederile codului fiscal, solicitând în acest sens toate
datele necesare de la participanții câștigători, sub sancțiunea invalidării participării la concurs și
neacordarea Premiilor.
9.5. Prezentul concurs poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce
constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente
de voința acestuia, de a continua concursul sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului,
motivată de cauze obiective. Într-o asemenea situație, Oganizatorul nu este ținut la nicio obligație
către participanții la campanie, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.
9.6. 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.
9.7. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs.
9.8. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii
necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe
baza dovezilor existente.
Selgros Cash & Carry S.R.L.
Robert Hellwagner
Herwig Arvay
Administratori
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