REGULAMIN KONKURSU WINE & FOOD NOBLE NIGHT 2018
Informacje ogólne
1) Konkurs, zwany w dalszej części Konkursem, jest współzawodnictwem odbywającym się podczas
Wine & Food Noble Night, przeprowadzanym na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie, w którym wybrane restauracje rywalizują o nagrody przyznawane przez publiczność
oraz wyróżnienie przyznawane przez specjalistów związanych z branżą gastronomiczną.
2) Organizatorem Konkursu jest firma Noble Concierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Przyokopowej 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000287513, dla której akta prowadzi

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527 254 75 48, zwana w dalszej
części Organizatorem.
3) Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 13 października 2018 roku podczas Wine & Food
Noble Night w Centrum EXPO XXI Warszawa przy ul. Prądzyńskiego 12/14.
4) Organizator zakłada możliwość zmiany ustalonego miejsca i terminu Konkursu z powodów
niezależnych od Organizatora. W takiej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za zaistniałe zmiany. Uczestnicy zgłaszający swój akces w Konkursie zrzekają się wszelkich roszczeń
z tym związanych. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody na inną jej postać.

Warunki uczestnictwa
1) Uczestnikiem Konkursu może być osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
2) Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy oraz członkowie rodzin
Organizatora.
3) Warunkiem zgłoszenia Restauracji do Konkursu jest prawidłowe i kompletne wypełnienie
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: www.noblenight.pl oraz
przesłanie go pod wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail: konkurs@nobleconcierge.pl.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 kwietnia 2018 roku.
4) Domniemuje się, iż uczestnik Konkursu, który zgłosił gotowość do uczestniczenia w Konkursie
zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
niezależnych, związanych z opóźnieniem, utratą lub przerwaniem połączenia, błędami przesyłania
informacji lub innymi problemami natury elektronicznej.
6) Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Kategorie Konkursowe
Restauracje startujące w Konkursie mają możliwość zdobycia nagród w dwóch, przyznawanych przez
publiczność kategoriach: przystawka oraz danie główne, a także wyróżnienia przyznawanego przez Jury
złożone ze specjalistów związanych z branżą gastronomiczną.

Zasady Konkursu
1) W finale Konkursu bierze udział 12 (słownie: dwanaście) restauracji, zwanych dalej Restauracjami,
wybranych na podstawie przesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia
13 kwietnia 2018 roku.
2) Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z dostaniem się do
finału Konkursu. Restauracje zostaną zakwalifikowane do Konkursu przez Komisję składającą się
z niezależnych przedstawicieli branży gastronomicznej i przedstawicieli Organizatora.
3) Restauracje zakwalifikowane do wzięcia udziału w Konkursie zostaną poinformowane o tym
mailowo oraz telefonicznie przez Organizatora najpóźniej dnia 16 maja 2018 roku.
4) Restauracje startujące w Konkursie przygotowują dania w dwóch kategoriach: przystawka i danie
główne – w formularzu zgłoszeniowym Restauracje przedstawiają po dwie propozycje każdego
z dań ze wskazaniem składników oraz technikę przygotowania składnika głównego.
5) Przedstawione propozycje będą oceniane jako niezależne dania, nie zaś jako menu skomponowane
z dwóch dań.
6) Zgłoszone propozycje konkursowych dań nie mogą być powtórzeniem dań z menu restauracji.
7) Przedstawiciele bądź Przedstawiciel Restauracji wraz z własnym, uprzednio zgłoszonym,
dodatkowym sprzętem mają/ma obowiązek przybycia na miejsce odbywania się Konkursu dzień
wcześniej tj. 12 października 2018 roku, najpóźniej o godzinie 14.00 w celu zainstalowania
dodatkowej infrastruktury i przeprowadzenia próby instalacji elektrycznej zapewnionej przez
Organizatora. Od tej pory Restauracje mają czas na zapoznanie się z dostępnym zapleczem
technicznym oraz na przygotowanie techniczne do udziału w Konkursie.
8) Organizator nie bierze odpowiedzialności za drobny sprzęt (garnki, blendery, miksery itp.)
pozostawiony po próbnym podłączeniu w dniu 12 października do momentu ponownego przyjazdu
Restauracji w dniu 13 października, a tym samym rekomenduje zabranie po próbnym podłączeniu
drobnego sprzętu i ponowne jego przywiezienie w dniu Konkursu.
9) Po zamontowaniu sprzętu Restauracji w dniu 12 października i próbie ich działania, zasilanie
w boksie restauracyjnym zostanie wyłączone z przyczyn bezpieczeństwa do 13 października do
godz. 8:00.
10) W sytuacji kiedy dodatkowe wyposażenie boksu w całości zabezpieczane jest przez
rekomendowanego Partnera Organizatora oraz gdy dodatkowe wyposażenie jest małym sprzętem

typu kuchnia indukcyjna, blender itp., Restauracje mają obowiązek stawienia się na terenie
wydarzenia w dniu 13 października 2018 roku najpóźniej o godzinie 10:00, bez konieczności
przyjazdu dzień wcześniej.
11) Pełna gotowość zostaje wyznaczona na godzinę 16:00 w dniu Konkursu, tj. 13 października 2018
roku, co oznacza obecność na miejscu całego Zespołu biorącego udział w Konkursie.
12) Restauracje przygotowują swoje dania na oczach Gości – w specjalnie przygotowanych dla nich,
boksach restauracyjnych (każda z Restauracji ma do dyspozycji swój boks i wspólne zaplecze
techniczne) – Restauracje zobowiązane są do takiego uprzedniego przygotowania potraw, aby
przygotowanie do wyserwowania ich w trakcie Konkursu nie przekroczyło 20-30 minut dla
przystawki oraz 30-40 minut dla dania głównego. Oznacza to możliwość wykorzystania w procesie
tworzenia

potraw,

wcześniej

przygotowanych półproduktów. Dokładny

harmonogram

serwowania zostanie przekazany przez Organizatora do dnia 10 października 2018 roku.
13) W każdym przygotowanym daniu gramatura głównego składnika dania powinna wynosić
odpowiednio: 60-80 gramów dla przystawki, 120-150 gramów dla dania głównego.
14) Wine & Food Noble Night ma formułę kolacji zasiadanej. Potrawy serwowane są przez obsługę
kelnerską zatrudnioną przez Organizatora na zastawie przez Niego dostarczonej.
15) Przygotowane potrawy oceniają zaproszeni Goście oraz Jury.
16) Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na
opublikowanie swojego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy Restauracji, informacji o otrzymanej
nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora
oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu
oraz marketingiem Konkursu.
17) Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do
celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie
prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

Jury profesjonalne i zasady głosowania Jury profesjonalnego
1) W skład Jury profesjonalnego wchodzić będą specjaliści oraz osoby związane z branżą
gastronomiczną.
2) W skład Jury wchodzić będzie nie mniej niż 5 (słownie: pięć) i nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć)
osób.
3) Jury dokonuje oceny potraw konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
a. smak własny produktu;
b. prawidłowy dobór technik;

c. zestawienie smakowe produktów;
d. prawidłowy dobór dodatków;
e. estetyczny wygląd potrawy;
f.

utrzymanie wskazanej w Regulaminie Konkursu wagi głównego składnika potraw.

4) Dla ważności przyznania wyróżnienia przyznawanego przez Jury niezbędna jest obecność podczas
oceny potraw konkursowych przynajmniej trzech członków Jury.
5) Ocena potraw konkursowych zostanie dokonana na podstawie indywidualnej oceny członków Jury,
którzy mogą przyznać każdej propozycji od 1 do 10 punktów.
6) Ostateczna liczba punktów przyznanych przez Jury będzie stanowiła sumę punktów przyznanych
przez każdego z Członków Jury.
7) Jury obraduje w pomieszczeniu oddzielonym od sali głównej oraz boksów restauracyjnych.
8) W trakcie degustacji członkowie Jury nie posiadają informacji, z której Restauracji pochodzi dana
potrawa – dania oznaczone są jedynie literami odpowiadającymi poszczególnym Restauracjom.
9) Jury profesjonalne przyznaje jedno wyróżnienie dla Restauracji, która zdobędzie największą liczbę
punktów.
10) W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną Restaurację takiej samej liczby punktów, decyzję
w sprawie zwycięzcy podejmie Jury w drodze głosowania.

Organizator zapewnia Restauracji:
1) Boks restauracyjny wyposażony w:
a. piec konwekcyjno-parowy + 5xGN 1/1, bez blach wewnętrznych;
b. dwa blaty-stoły kuchenne ze stali nierdzewnej;
c. sześć stołów cateringowych;
d. jedną pojedynczą płytę indukcyjną;
e. podgrzewacz do talerzy.
Boks restauracyjny zostanie odebrany i przyjęty na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Restauracji i przedstawiciela Organizatora.
Podpisanie protokołu odbędzie się w momencie: przyjazdu na Konkurs w dniu 13 października 2018 r.
i opuszczenia boksu po Konkursie. Wyznaczony Przedstawiciel ma obowiązek zgłosić się do
Organizatora Konkursu i potwierdzić swój przyjazd oraz odjazd z miejsca wydarzenia. W przypadku
braku zgłoszenia się do Organizatora przed odjazdem, Restauracja odpowiada za ewentualnie
zniszczenia bądź braki w wyposażeniu, zastałe przez Organizatora w momencie zakończenia Wine
&Food Noble Night, tj. ok. godz. 02:00 14 października 2018 r.
2) Otwarte dla wszystkich Restauracji zaplecze techniczne na tyłach boksów.

3) Podłączenia prądowe zgodne z wcześniej przesłanym zapotrzebowaniem. Nieprzesłanie
w wyznaczonym terminie zapotrzebowania zwalnia Organizatora z konieczności podłączenia
sprzętu, ze względu na jego brak w planach instalacji elektrycznej.
4) Zastawę stołową do serwowania dań tj. duży, biały talerz płaski, nóż, widelec, łyżka. Nie ma
możliwości zmiany zastawy stołowej wg upodobań własnych Restauracji.
5) Obsługę kelnerską.
6) Ekspozycję Restauracji poprzez oznaczenie boksu restauracyjnego logotypem bądź nazwą,
umieszczenie opisu Restauracji, prezentacji potraw i sylwetki Szefa Kuchni Restauracji w menu
kolacji, które otrzymuje każdy Gość obecny podczas Konkursu.
7) Dwa podwójne zaproszenia na

Wine & Food Noble Night. Listę zapraszanych Gości wraz

z numerem telefonu i adresem e-mail należy przekazać do dnia 10 września 2018 roku pod
wskazany przez Organizatora adres e-mail.
8) Siedem identyfikatorów dla ekipy Restauracji biorącej udział w Konkursie, które upoważniają do
wejścia na teren wydarzenia. Listę obsługi należy przekazać do dnia 30 września 2018 roku pod
wskazany przez Organizatora adres e-mail.
9) Przygotowanie identycznej dla wszystkich boksów restauracyjnych scenografii wnętrza oraz
wielkości logotypu.
10) Przygotowanie kart do głosowania.
11) Zwrot części kosztów poniesionych na produkty oraz kosztów logistyki w wysokości 4 000 zł netto
dla Restauracji warszawskich i 5 000 zł netto dla Restauracji spoza Warszawy, powiększone
o wartość podatku VAT, z wyłączeniem Restauracji będących laureatami pierwszego miejsca
Konkursu, które otrzymują wartościowy pakiet świadczeń. Zwrot udokumentowanych kosztów
nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Restauracja wystawia fakturę
w miesiącu wykonania usługi tj. w październiku i zobowiązuje się do jej przesłania najpóźniej do
dnia

23

października

2018

roku

na

adres

wskazany

przez

Organizatora.

W sytuacji kiedy faktura nie spełnia wymogów nastąpi odmowa zapłaty całej faktury. Strony
wówczas uznają, że Restauracja jest w zwłoce z wystawieniem prawidłowej faktury a Organizator
ma prawo powstrzymać się z zapłatą do czasu doręczenia prawidłowej faktury lub korekty faktury.
W takiej sytuacji Restauracji nie należą się odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Restauracja zobowiązuje się do:
1) Zapewnienia obsługi kuchni (7 osób) przygotowującej dania konkursowe – w tym Szefa Kuchni.
2) Zgłoszenia do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2018 roku listy
dodatkowego sprzętu, jaki Restauracja zapewni sobie ponad to co zapewnia Organizator.
Zestawienie to zawierać będzie listę sprzętu wraz z parametrami technicznymi (pobór prądu,

rodzaj gniazda). Organizator zastrzega możliwość niepodłączenia niezgłoszonego w terminie
sprzętu z przyczyn technicznych.
3) Zapewnienia dodatkowego sprzętu niezbędnego do przygotowania zaplanowanych przez daną
Restaurację dań (z wyłączeniem podstawowego wyposażenia, które zostanie zapewnione
wszystkim Restauracjom) tj.: blach do pieca konwekcyjnego, garnków, patelni. Ten drobny sprzęt
nie wymaga wcześniejszego zawiadomienia Organizatora.
4) Wszelkie koszty związane z uszkodzeniami powstałymi na skutek nieprawidłowego użytkowania
sprzętu oraz jego brakami powstałymi w trakcie Konkursu zostaną pokryte przez Restaurację.
5) Pokrycia kosztów transportu i ewentualnie noclegu dla osób biorących udział w Konkursie
z ramienia Restauracji.
6) Przygotowania podczas imprezy dań w dwóch kategoriach w liczbie 300 porcji z każdej kategorii,
w sumie 600 porcji. Przy czym podczas jednego serwisu liczba porcji nie przekroczy 120 sztuk.
7) Dostarczenia logotypu Restauracji, opisu Restauracji, informacji o Szefie Kuchni oraz jego zdjęcia
wraz z jego zgodą na wykorzystanie wizerunku do 11.06.2018 roku.
8) Utrzymania porządku w miejscu pracy przez cały czas pobytu na terenie, na którym odbywa się
Konkurs.
9) Zapewnienie jednolitych profesjonalnych strojów dla całej ekipy Restauracji biorącej udział
w Konkursie.
10) Przestrzegania całkowitego zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających przez obsługę
kuchni biorącą udział w Konkursie w trakcie trwania Konkursu tj. w dniu 13 października 2018
roku.
11) Przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora dotyczących
ogólnych zasad BHP, wyznaczonych miejsc do parkowania, palenia papierosów i przepisów
sanitarnych.
12) Nieużywania otwartego ognia oraz urządzeń gazowych na terenie odbywania się Konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu
1) Wybór najlepszych dań w poszczególnych kategoriach odbywa się poprzez głosowanie wszystkich
zebranych Gości.
2) Każdy z Gości posiada własny komplet kart do głosowania, które znajdują się w specjalnie
przygotowanym menu.
3) Goście oddają głos poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do specjalnej urny.
Zaznaczenie nieczytelne, pusta karta lub zaznaczona więcej, niż jedna restauracja, uznawane są za
głos nieważny i nie biorący udziału w Konkursie.

4) Każdy z Gości może oddać tylko jeden głos na jedną potrawę w kategorii: przystawka, danie
główne.
5) W przypadku uzyskania przez restauracje tej samej liczby głosów publiczności o zwycięstwie
decyduje Jury profesjonalne, zgodnie z kryteriami opisanymi w sekcji Jury profesjonalne i zasady
głosowania Jury profesjonalnego.
6) Nagrody:
a) w wyniku głosowania Gości przyznawane są nagrody w dwóch kategoriach:
i.

najlepsza przystawka – I, II, III miejsce;

ii.

najlepsze danie główne – I, II, III miejsce;

b) trzy najlepsze potrawy w każdej kategorii i przygotowujące je Restauracje zostaną nagrodzone
w następujący sposób:
I miejsce
i.

profesjonalne szkolenie kulinarne dla jednej osoby,

ii.

całostronicowa reklama Wine & Food Noble Night ze wskazaniem nazwy
zwycięskiej restauracji i szefa kuchni (layout przygotowany przez
Organizatora) w prasie o zasięgu ogólnopolskim;

iii.

informacja o Restauracji na stronie Wine & Food Noble Night:
www.noblenight.pl w artykule podsumowującym Wine & Food Noble Night;

iv.

dyplom „Rekomendacja Noble Concierge” – gwarancja jakości;

v.

mailing informujący o zwycięzcach Konkursu wysłany do wszystkich Klientów
Organizatora;

vi.

zamieszczenie oferty restauracji w zakładce Rekomendacje Noble Concierge
Organizatora dostępnej na stronie www.nobleconcierge.pl;

vii.

zamieszczenie

artykułu

sponsorowanego

o

Restauracji

na

stronie

internetowej: www.nobleconcierge.pl;
viii.

zamieszczenie artykułu sponsorowanego o Restauracji w elektronicznym
magazynie Kulturalnym redagowanym przez Organizatora.

II miejsce
i.

informacja o Restauracji na stronie Wine & Food Noble Night:
www.noblenight.pl w artykule podsumowującym Wine & Food Noble Night;

ii.

zamieszczenie artykułu sponsorowanego o Restauracji na stronie
internetowej: www.nobleconcierge.pl;

iii.

dyplom „Rekomendacja Noble Concierge” – gwarancja jakości.

III miejsce
i.

informacja o Restauracji na stronie Wine & Food Noble Night:
www.noblenight.pl w artykule podsumowującym Wine & Food Noble Night;

ii.

dyplom „Rekomendacja Noble Concierge” – gwarancja jakości.

c) w sytuacji kiedy jedna Restauracja zwycięży w obu kategoriach podwojeniu podlega jedynie
profesjonalne szkolenie kulinarne dla jednej osoby;
Jednocześnie Organizator zastrzega, iż termin realizacji wszystkich świadczeń upływa z dniem 30
kwietnia 2019 r.
d) nagród w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny;
e)

do odbycia staży/szkoleń u zagranicznych szefów kuchni wskazane jest by osoba biorąca udział
(nagrodzona) znała język angielski bądź posługiwała się językiem, którym na co dzień posługuje
się zespół kucharzy.

Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenosić prawa do realizacji nagród na osoby trzecie.

Ogłoszenie wyników i nagrody
1) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas trwania Wine & Food Noble Night, to jest w dniu
13 października 2018 roku, po zliczeniu wszystkich oddanych przez Gości głosów w obecności radcy
prawnego oraz zliczeniu punktów przyznanych przez Jury zgodnie z pkt. Rozstrzygnięcie Konkursu.
2) Nagrody rzeczowe zostaną wręczone Zwycięzcom bezpośrednio po zakończeniu głosowania
podczas oficjalnej ceremonii odczytania wyników.

Wycofanie się Restauracji z Konkursu
W przypadku rezygnacji Restauracji z Konkursu w okresie krótszym niż 145 dni przed finałem Konkursu
tj. 13 października 2018 roku, Restauracja zapłaci karę umowną w wysokości 30 000 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Postanowienia końcowe
1) Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora tj. w Warszawie przy
ul. Przyokopowej 33 oraz na stronie internetowej www.noblenight.pl.
2) Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Restaurację będzie oznaczało jej wykluczenie
z uczestnictwa w Konkursie, co jest jednoznaczne z rezygnacją Restauracji z Konkursu i skutkuje
powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych 00/100), o ile fakt ten nastąpi w okresie krótszym niż 145 dni przed datą finału Konkursu
tj. 13 października 2018 roku.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4) Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjnomarketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883, z późn. zm.). Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu.
6) Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym
momencie, co nie może naruszać praw już nabytych przez Restauracje na podstawie zapisów
dotychczasowych.
7) Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu posiada Organizator. Decyzje Organizatora mają
charakter ostateczny.

