Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném
stravování
Záštitu nad soutěží převzali:
Ministr zdravotnictví České republiky, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.
Radní hlavního města Prahy, PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D et Ph.D
Přílohy ke stažení Související články a fotogalerie

Související články
Fotogalerie
Všechny fotografie ze soutěže

On-line přihláška
Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Kategorie (prosím vyberte jednu z
Nejlepší racionální pokrm ▼
možností):
Název podniku, pokud vysílá
soutěžícího:

Název pokrmu:
Příloha
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

27.08.2019 - 29.08.2019, MAKRO Akademie, Jeremiášova 1249/7, Praha-Stodůlky
Ročník: 2. ročník Pobočka:

Asociace kuchařů a cukrářů ČR vyhlašuje 2. ročník soutěže pro
kuchařky a kuchaře z mateřských škol, základních škol,
středních škol, nemocnic, domovů seniorů atd.

NEJLEPŠÍ KUCHAŘ ROKU 2019 VE
SPOLEČNÉM STRAVOVÁNÍ

Soutěžní kategorie:
Nejchutnější svačinky v mateřských školách - propozice a přihlášky zde
Nejchutnější pokrm v základních školách - propozice a přihlášky zde
Nejatraktivnější pokrm ve středních školách - propozice a přihlášky zde
Nejlepší moderní bezmasý pokrm - propozice a přihlášky zde
Nejlepší racionální pokrm - propozice a přihlášky zde
Nejlepší pokrm pro seniory 70+ - propozice a přihlášky zde
Propozice všech soutěžních kategorií jsou k dispozici v PŘÍLOZE KE STAŽENÍ,
kterou naleznete nahoře na stránce, pod názvem soutěže, v modrém obdélníku.
Korespondenčního kolo je od 4. února do 10. června 2019
Termín finálového kola: 27. - 29. srpna 2019 v MAKRO AKADEMII Praha, zúčastní
se 10 nejlepších v korespondenčním kole z každé kategorie.
Pro školní jídelny v České republice jsou určeny především první čtyři kategorie,
čtvrtá až šestá kategorie je otevřená všem kuchařkám a kuchařům.

Partneři soutěže:

Generální partner soutěže:

Zlatý partner soutěže:

Stříbrný partner soutěže:

Bronzoví partneři soutěže:

Odborný partner soutěže:

Hlavní mediální partneři soutěže:

Mediální partneři soutěže:
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