Wedstrijdreglementen
Talentenprijs Patisserie 2022
Vervaardig:
1 Desserttaarten
1.1 Twee identieke desserttaarten van minimaal 14 centimeter en maximaal 16 centimeter in de diameter. Dit
betekent een oppervlakte van minimaal 153 cm2 en maximaal 201 cm2
1.2 De taarten moeten worden uitgevoerd in het thema: “Classical French”’
1.3 Bij afwijkende vorm, anders dan rond, dient het formaat aangegeven bij punt 1.1 in acht te worden genomen
1.4 De hoogte van de taart is vrij, maar dient in harmonie te zijn
1.5 Een taart zal geproefd worden door de smaakjury, een tweede is voor de presentatie
1.6 De taart welke gebruikt zal worden voor de presentatie mag geen dummy zijn
1.7 De decoratie van de taart dient volledig eetbaar te zijn

2 Omschrijving en receptuur
2.1 Omschrijving van de desserttaart in het format welke na inschrijving wordt toegezonden
2.2 Het volledige receptuur van elk onderdeel die in of op de taart is gebruikt moet worden ingevuld op het
toegestuurde format
2.3 Omschrijving en receptuur dient digitaal als Word-document A4-formaat te worden aangeleverd, uiterlijk 1
september 2022
2.4 De punten genoemd in 2.1 worden meegenomen in de beoordeling

3 Tijdschema
De wedstrijd wordt gehouden op dinsdag 11 oktober 2022 te Vianen.
11.00u - Start inlevering taart
12.00u - Einde inlevering taart
12.00u - Pauze
12.30u - Kennismaking en lunch met de organisatie en overige deelnemers
13.00u - Start demonstraties
15.00u - Einde demonstraties
15.00u - Meekijken bij opbouw etalages Gouden Gard

4 Deelname
4.1 Een deelnemer aan de wedstrijd om de Talentenprijs Patisserie dient aan de volgende voorwaarde te voldoen:
Het volgen van een bakkerij -of horecaopleiding op niveau 2 of het beschikken over een diploma van eerder
genoemde opleiding welke niet ouder is dan 18 maanden. In het geval van een afwijkend profiel, bijvoorbeeld door
een buitenlandse opleiding, beslist de juryvoorzitter over de deelname
4.2 Een deelnemer aan de wedstrijd om de Talentenprijs krijgt automatisch twee gratis demonstraties

5 Aanmeldingen en beslismoment

5.1 De deelnemers kunnen het inschrijfformulier invullen op de website van de vereniging; www.goudengard.nl
5.2 Op 30 juni 2022 sluit de inschrijving voor de wedstrijd
5.3 De wedstrijd vindt doorgang bij een minimale aanmelding van tien deelnemers. De beslissing hierover wordt op
1 juli 2022 genomen. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover automatisch bericht
5.4 Voor de wedstrijd om de Talentenprijs geldt een maximum aantal van 25 deelnemers, toewijzing geschiedt in
de volgorde van aanmelding

6 Gedragsregels deelname, uitvoering en opdrachten
6.1 In geval van discussie of onduidelijkheid voor of tijdens de wedstrijd is de beslissing van de juryvoorzitter
doorslaggevend
6.2 Beide taarten dienen afgedecoreerd ingeleverd te worden. Er is geen ruimte aanwezig voor eventuele montage
6.3 In geen van de in de opdracht aangeven onderdelen is hulp toegestaan
6.4 De deelnemers dragen zelf zorg voor het vervoeren naar de wedstrijdlocatie
6.5 Voor elke minuut tijdsoverschrijding bij het inleveren van de taarten wordt puntenaftrek gerekend. Bij een
totaal van 30 minuten te laat volgt diskwalificatie
6.6 De deelnemers werken onder een nummer; zichtbare uiting van naam en bedrijf op kleding, verpakking of
elders is niet toegestaan

7 Jurering
7.1 Alle onderdelen binnen de wedstrijd zullen worden beoordeeld door gerenommeerde mensen afkomstig uit het
onderwijs en bedrijfsleven, met uitzondering van de Consumentenprijs
7.2 De uitslag van de wedstrijd is unaniem en hierover kan niet worden gediscussieerd

8 Avondprogramma en prijsuitreiking
8.1 Vanaf 18.30u zal de wedstrijdlocatie open zijn voor externe bezoekers
8.2 Vanaf 19.30u wordt de uitslag bekendgemaakt
8.3 Elke deelnemer ontvangt een oorkonde en medaille voor deelname aan de wedstrijd
8.4 De extra prijs (Consumentenprijs) staat geheel los van de uitslag van de Talentenprijs

8 Annulering
8.1 Annulering kan uiterlijk tot 30 juni 2022
8.2 Annulering zonder geldige reden na het verstrijken van deze datum wordt € 100,00 in rekening gebracht
8.3 Onder geldige reden wordt o.a. verstaan overmachtsituatie zoals ziekte (met doktersverklaring), dit wordt
beoordeeld door voorzitter van de vereniging Gouden Gard en de juryvoorzitter

9 Slotbepalingen
9.1 Deelnemers zullen voor, tijdens en na de wedstrijd met naam genoemd worden, eveneens zullen er foto’s en
video’s worden gemaakt. Met de inschrijving geeft de deelnemer toestemming om dit te gebruiken voor publicaties
9.2 In elk geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de vereniging Gouden Gard, in
samenspraak met de juryvoorzitter. Tijdens de wedstrijd is de beslissing van de juryvoorzitter doorslaggevend
9.3 Met inschrijving van de wedstrijd verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de opdrachten en
reglementen en zich te onderwerpen aan de beslissing van de jury
9.4 De presentaties dienen tot 22.00u onaangeroerd te blijven staan voor bezoekers en pers. Daarna mag alles
worden ingepakt en opgeruimd
9.5 Elke deelnemer dient zich te houden aan dit reglement. Overtreding hiervan kan diskwalificatie tot gevolg
hebben. Er kan geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt op breuk, vermissing, etc. Deelname is voor eigen
risico

8.6 Elke deelnemer verklaart de inzending zelfstandig te hebben vervaardigd. Voor verdere inhoudelijke zaken kunt
u contact opnemen met de vereniging Gouden Gard: info@goudengard.nl

