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UDĚLENÍ ODBORNÝCH ZÁŠTIT AKC ČR
na gastronomických soutěžích/akcích
v rámci České republiky

ODBORNÁ ZÁŠTITA AKC ČR

Postup při udělení odborné záštity u gastronom. soutěží, akcí pro členy a členské školy AKC ČR:
1. organizátor soutěže/akce si musí podat žádost na centrálu AKC ČR nebo prostřednictvím předsedů
poboček, o udělení záštity – kterou bude projednávat Představenstvo AKC ČR
2. poté bude předáno k projednání Představenstvu AKC
3. organizátor bude informován o rozhodnutí Představenstva AKC ČR
4. při udělení záštity AKC ČR je organizátor povinen:
- uvádět logo AKC ČR včetně loga WACSU na propozicích a všech tiskovinách o této akci
- propozice soutěže musí zaslat centrále ke schválení
- předseda komise musí být certifikovaným komisařem AKC ČR, viz seznam komisařů.
- Organizátor hradí komisaři náklady – odměnu – vše na základě dohody
- Umístí do prostoru soutěže a na vyhlášení 2 bannery AKC ČR (AKC + partneři AKC ČR)
- Po akci organizátor zašle AKC ČR Tiskovou zprávu včetně výsledků, fotografie z akce
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