Gastronomická slavnost na Zichovci aneb
Vzpomínka na mistra kuchaře Ladislava
Nodla
Přílohy ke stažení Online přihláška

On-line přihláška - soutěž pro hobby a profesionální kuchaře
- kuřecí roláda
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Provozovna / škola:
Kategorie soutěže:

Hobby kuchař ▼

Kategorie profesionální kuchař: senior ▼
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto
formuláři (zejména jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) zájmovým spolkem Asociace kuchařů
a cukrářů ČR z.s. (dále jen „AKC ČR“), se sídlem U Krbu 521/45, Praha - 10, 108 00 (dále jen
„správce“) pro účely uvedené níže.
Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videodokumentace ze semináře/ soutěže/akce za
účelem umístění mé fotografie v digitální podobě v databázi AKC ČR z.s. na portále www stránek
AKC ČR z.s. a to po dobu 10 let.
Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu
po dobu 10 let.
Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny údaje
jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v
tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení,
kterými se rozumí nabídka akcí a seminářů z webových stránek www.akc.cz. Sumarizované údaje z
tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem kontaktován s nabídkou pořádání akcí a seminářů

prostřednictvím telefonu a elektronických prostředků např. e-mailu nebo SMS zpráv ve smyslu
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt
údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení
správcem nadále zasílány, maximálně však po dobu 10 let.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení
pracovního poměru nebo prací.
Prosím, je nutné zakliknout spam ochranu, jinak formulář nebude odeslán:

souhlasím / odeslat

Datum: 25.05.2019

Čas:

12:00

Místo Zichovec 99, Zichovecký pivovar Pobočka: pobočka Severní Čechy

Severočeská pobočka AKC ČR ve spolupráci s Rodinným
pivovarem Zichovec Vás srdečně zve na akci
GASTRONOMICKÁ SLAVNOST NA ZICHOVCI
ANEB
VZPOMÍNKA NA MISTRA KUCHAŘE LADISLAVA NODLA

Program:
12:00 - vzpomínka a uctění památky Mistra kuchaře Ladislava Nodla,
12:00 – 18:00 - stánky a ukázka práce Asociace kuchařů a cukrářů ČR
12:30 - 17:30 - trénink tříchodového menu Juniorského národního týmu na IKA 2020
14:00 - soutěž pro amatéry i profesionály v přípravě kuřecí rolády
18:00 - servírování tříchodového menu v počtu 60 porcí. Možnost zakoupení místa s degustací.

BIDFOOD CUP
SOUTĚŽ PRO HOBBY KUCHAŘE

-

KUŘECÍ ROLÁDA UPEČENÁ

·

Soutěžící přinese upečenou kuřecí roládu (dle základních hygienických norem a standardů)

·

Kuřecí roláda je z jednoho kuřete s libovolnou náplní

·

Kuřecí roláda se bude servírovat studená, ½ nakrájená a ½ v celku

·

Soutěžící si přinese vlastní tác nebo podnos, roláda může být lehce dekorována (ozdoba není
součástí hodnocení

·

Hodnocení provede odborná porota certifikovaných komisařů z AKC ČR, kde 80 % hodnocení
zahrnuje chuť a 20 % hodnocení zahrnuje čistota provedení, rozvrstvení náplně a způsob upečení.

BIDFOOD CUP
SOUTĚŽ PRO PROFESIONÁLY -

PŘÍPRAVA KUŘECÍ ROLÁDY

·

Soutěžící obdrží jedno kuře, kde soutěžní úkol je kuře vykostit, naplnit nádivkou a zabalit

·

Nádivku si soutěžící může přivést vlastní nebo ji dělat na místě v době časového limitu

·

Časový limit pro vykostění a zabalení rolády je 20 minut, (cca 10 minut na vykostění a cca 10
minut na zabalení a rolády) poté se roláda bude péci v konvektomatu na 160°C s ostatními
roládami soutěžících

·

Náplň může být předem hotová nebo připravená v soutěžním čase, hodnotí se chuť, jednotnost
rolády, originalita a čistota provedení

·

Veškerý inventář na soutěžní úkol si soutěžící přiveze vlastní, organizátor zajištuje
gastronomické studio - pracovní stůl, konvektomat, sklokeramický sporák, lednici

·
·

·

Počet míst je omezen 20 soutěžícími, soutěžní čas je 20 minut
Hodnocení provede odborná porota certifikovaných komisařů z řad AKC ČR, kde 60 %
zahrnuje chuť a 20 % technika vykostění a 20 % zahrnuje čistota provedení a rozvrstvení náplně
Kategorie profesionál zahrnuje kategorii junior i senior

OSTATNÍ:
·

·
·

Přihlášky zasílejte na sekretariat@akc.cz – přihláška obsahuje jméno, příjmení, provozovna
nebo škola, kategorie – hobby nebo profesionál, telefon či email
Kontaktní telefon 724 764 180 – Ing. Roman Sejval
Startovné v kategorii HOBBY je zdarma, v kategorii PROFESIONÁL je 100,- Kč a platí se na
místě soutěže

·

Odborný garant soutěže je Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

·

Soutěžící si připraví stříšku se svým jménem a název rolády

·

Soutěžící bude diskvalifikován po překročení 5 minut

·

Kategorie Profesionál začíná cca 14:00, kategorie Hobby cca 16:00.
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