PROPOZICE - Junior - kvalifikace
Název soutěže:

Mistr kávy Junior

Pořadatel soutěže:

Škola kávy s.r.o. ve spolupráci s CBA

Odborný garant soutěže: ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE, o.s.
Datum kvalifikace:

25.11.2011

Registrace přihlášek do:

11.11.2011 on-line na www.cbanet.cz

Zařazeno do:

hodnocení Mistr kávy Junior
ano
nominační soutěž pro účast na Mistrovství baristů ČR v únoru 2012
u příležitosti veletrhu Top Gastro Praha

Místo konání:

Gastrofestival Ostrava

Typ soutěže:

MISTR KÁVY

Kategorie soutěže:

JUNIOR

Kategorie nápoje:

Základní: espresso, cappuccino

Koordinátor soutěže:

Štěpánka Havrlíková
tel: 602 35 70 60,
e-mail: stepanka@skolakavy.cz

Garant soutěže:

Roberto Trevisan

Startovné CBA:

100,-- platí pouze soutěžící, který není členem CBA nebo JSC.
Splatné při registraci pověřené osobě CBA.

Účastnický poplatek:

300,-- Kč (k pokrytí nákladů soutěže, každý soutěžící obdrží
stravenku na občerstvení ) Vybírá zástupce spolupořadatele
Výstaviště Černá Louka

Hodnocení soutěže:

dle příslušných pravidel na:
http://www.cbanet.cz/pravidlamistrkavy.php ,
prostudujte si také manuál pro porotu na:
www.mistrkavy.cz,
rozhodnutí porot jsou konečná.

Povinné složky nápoje:

zrnková káva – výhradně káva dodaná organizátorem
mléko – je možné využít mléko dodané organizátorem „Mléko nejen
pro Cappuccino“ nebo jiné mléko z produkce Bohemilk
v opačném případě musí být využit neutrální obal

Typ porcelánu:

(šapo pro espresso a cappuccino – ve standardním tvaru
odpovídajícímu parametrům dle pravidel Mistra kávy, bez
reklam)
vše vlastní
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Počet porcí:

4 espressa + 4 cappuccina

Časový limit:

10 minut

Časový harmonogram:

09:00 – 10:00 registrace
10:00 – 10:45 příprava inventáře
11:00 – 11:15 zahájení
11:15 – 16:30 soutěž Mistr kávy Junior
17:00 – ukončení a možnost konzultací s porotci

Ceny:

Diplom

Prohlášení:

Účastí na soutěži potvrzuji, že jsem se seznámil s pravidly a
souhlasím s nimi a že souhlasím s komerčním využitím
fotografických, filmových či dalších záznamů, na nichž jsem zachycen
a jsou pořízeny na soutěži nebo v souvislosti s ní. Povoluji požívat mé
jméno a vyobrazení v jakémkoliv formátu bez nároku na náhradu za
účelem propagace soutěží Mistr kávy, Školy kávy, s.r.o. nebo České
barmanské asociace, o.s.
změna místa konání vyhrazena
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