2. Svatební design dortu
Základní podmínky:
Soutěž je jednokolová.
Termín konání soutěže: 16. 10. 2021
Soutěž proběhne 16. 10. 2021 na Výstavišti Flora Olomouc (pavilon „E“).
Tato kategorie je určena pro jednotlivce starší 18 let – cukráře amatéry a
profesionály, kterými jsou buď fyzické osoby, podnikatelé s živnostenským
oprávněním pro řemeslnou živnost, pekařství, cukrářství, hostinská činnost
nebo cukráři, zástupci nebo zaměstnanci podnikatelů s živnostenským
oprávněním pro řemeslnou živnost pekařství, cukrářství, hostinská činnost
nebo pedagogové oborových škol gastronomických, hotelových, odborných
učilišť (obor cukrář, pekař, kuchař). Každý účastník může v této kategorii
soutěžit maximálně jedenkrát, tzn. zaslat celkem 1x přihlášku.
Jak se soutěže platně zúčastnit?
Každý, kdo se bude chtít do soutěže přihlásit, musí splnit podmínky a zadání
jednotlivých kategorií a vyplnit elektronickou přihlášku na stránce soutěže
www.akc.cz v souladu s termíny uvedenými u jednotlivých kategorií.
Počet účastníků této kategorie je omezen maximálním počtem 30 přihlášek.
Do soutěže vstupuje prvních 30 přihlášených exponátů, rozhodné je přitom
datum a čas přijetí přihlášky.
Podmínky soutěže:
• Dort musí být zdoben ručně.
• Zdobení dortu probíhá až po zahájení soutěže.
• Na dekorování dortu má soutěžící 90 minut.

• Všechny ozdoby musí vyrobit na místě.
• Dort může být nejedlý (maketa). V případě, že bude použita maketa,
musí být prokazatelné, že lze dort konstrukčně vyrobit jako jedlý.
• Dort musí být pokryt potahovací hmotou, královskou glazurou,
čokoládovou nebo jinou glazurou (polevou).
• Velikost největšího patra nesmí přesáhnout velikost 40 x 40 cm nebo
průměr 40 cm. Soutěžící může dekorovat výstavní plochu, dle vlastního
uvážení
Bude mít k dispozici 1 vstupenku na akci, cedulku s označením čísla dortu
Povoleno:
drátky, umělé pestíky, floristická páska na výrobu květin, vnitřní výztuže a
opory.
Zakázáno: nejedlé ozdoby a materiály (jako živé či látkové květiny, porcelánové
figurky apod.)
Přihláška:

Přihláška musí být zaslána nejpozději do 30. září 2021

14:00 hod

Přihláška musí kromě výše uvedených všeobecných údajů obsahovat:
• název dortu, popis vzhledu, popis náplně (identifikační číslo u
podnikatelů), jméno a příjmení soutěžícího, telefonní číslo a emailová
adresa.
• Registrační poplatek se vztahuje k jednomu soutěžícímu, kategorii a
přihlášce
• Registrační poplatek je nevratný.
• Registrační poplatek pro tuto kategorii činí 500.-Kč včetně DPH

• Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzující mail a fakturu. DŘÍVE
NEPOSÍLAT PLATBU – AŽ PO OBDRŽENÍ FAKTURY!!!
• Registrační poplatek ve výši 500,- Kč musí být uhrazen do 15.10.2021.

Soutěžící bude mít k dispozici:
• Výstavní plochu o velikosti min 45 x 45 cm, soutěžící může svou výstavní
plochu dekorovat dle vlastního uvážení (např. jmenovkou účastníka
soutěže, výstavní cedulkou s označením dortu po hodnocení exponátů).
• Ukončení hodnocení exponátů oznámí moderátor.
• Případné propagační materiály mohou být u dortu vystaveny až po
hodnocení porotou a musí být předem odsouhlaseny pořadatelem.
• Soutěžící je povinen soutěžní exponáty dopravit do místa realizace
soutěže, dohotovit a umístit na místo označené přiděleným soutěžním
číslem v soutěžní den 16. 10. 2021 v čase od 07:00 do 8:30 hod.
• Slavnostní zahájení soutěže v 09:00 hodin.
Exponáty musí být vystaveny do 16:30 hodin dne 16. 10. 2021.
Slavnostní vyhodnocení soutěže v 17:00 hodin.
Soutěžní exponát nezveřejňujte na sociálních sítích před vyhlášením výsledků.
Důvod - zachování anonymity a regulérnosti pro soutěžícího

Hodnocení soutěžních dortů:
Hodnocení bude probíhat anonymně 16. 10. 2021 v rámci soutěže na Výstavišti
Flora Olomouc - pavilon E. Soutěžní dorty budou označeny pouze soutěžním
číslem a názvem dortu.

Hodnocení soutěžních exponátů proběhne bodovacím systémem.
Bodovací tabulka
Celkový vzhled

30

Kreativita a originalita

35

Odborná práce

20

Obtížnost použitých

15

technik
Celkový počet bodů

100

Vyhodnoceny budou první tři místa. Všichni účastníci obdrží diplom.

Přihlášením do soutěže zároveň soutěžící souhlasí s pořízením
fotodokumentace, která je dále majetkem AKC ČR, a může být využita pro
potřeby AKC ČR.
V případě dotazů k soutěži kontaktujte ředitele soutěže Ing. Václava Formana z
AKC ČR, pobočky Severní Moravy a Slezska. Tel: +420 732 411 034.

