
REGULAMIN FINA U WORLD CHOCOLATE MASTERS 2009

1. Data i miejsce fina u World Chocolate Masters

Fina  b dzie mia  miejsce w Pary u, na Salon du Chocolate Professionnel  od 14 do 16 pa dziernika
2009 r. Wi cej informacji na temat targów oraz biletów wst pu jest dost pnych na:
www.salonduchocolatprofessionnel.fr

2. Jakie s  oczekiwania wobec ka dego finalisty na World Chocolate
Masters 2009 ?

1) Receptury:

Przed 1 wrze nia 2009, ka dy uczestnik prze le do Komitetu Organizacyjnego drog  emailow :
worldchocolatemasters@barry-callebaut.com nazwy i krótkie opisy wszystkich dzie ,
które b dzie przedstawia  na konkursie.
Dla ka dego dzie a nale y wyszczególni  nazw , kategori  (np. praliny oblewane lub formowane),
najwa niejsze sk adniki i inne cechy charakterystyczne. Praliny, ciasto czekoladowe i deser musz
by  opisane w maks. 5 drukowanych linijkach dla ka dej kategorii.
Du y, artystyczny eksponat pokazowy i czekoladowy kapelusz musz  by  opisane w maks. 10
drukowanych linijkach.

13 pa dziernika, ka dy uczestnik musi przedstawi  25 kopii receptur wszystkich dzie  oraz
1 kopi  elektroniczna na CD-Rom lub USB, (Word, Excel lub Power Point). Imi  i nazwisko
musi by  wyra nie zaznaczone na zestawach receptur.
Ka da receptura musi zawiera  nast puj ce informacje:

- szczegó ow  list  wszystkich sk adników
- opis metod pracy
- zdj cie
- przekrój lub uk ad kompozycji.

Wa na informacja: wszystkie receptury, obja nienia i opisy musz  by  dostarczone w j zyku
angielskim lub francuskim!

2) Temat:
· Temat, który czekoladowy eksponat powinien wyobra a  i realizowa  to Haute Couture .
Temat ten mo e by  dowolnie interpretowany.
· Zarówno twórcza interpretacja tematu i to, jak wyra nie jest wyra ony on w pracy, b dzie
procentowa o w postaci punktów przyznanych przez jury.

3) Prace
Oczekuje si , e ka dy uczestnik wykona nast puj ce elementy ca kowicie na miejscu przed jury.
Ka dy uczestnik mo e ponownie wykona  prac  z narodowych eliminacji lub jego cz , b d
zaprezentowa  zupe nie nowe dzie o.
Innowacyjne i kreatywne receptury b d  wysoko oceniane przez jury!

- czekoladowe ciasto
- 2 rodzaje pralin ( 1 formowane & r cznie oblewane)
- czekoladowy deser gastronomiczny
- modny czekoladowy kapelusz
- du y artystyczny eksponat pokazowy



3.1 Czekoladowe ciasto

Ka dy finalista musi wykona  ciasto warstwowe, z czekoladowym wn trzem.
Ilo : Dwa identyczne ciasta na 8 osób

Sk ad: Wn trze ciasta musi zawiera  wystarczaj c  ilo  czekolady lub kakao, aby
ciasto mia o dominuj cy czekoladowy smak.

Wyszczególnienie: Ciasto musi by przygotowane i udekorowane ca kowicie na miejscu.
Jedynie biszkopt lub inna baza mo e zosta  przyniesiona ju  upieczona.
Wszystkie pozosta e elementy musz  zosta  przygotowane w dniu konkursu.
Ka dy uczestnik mo e dowolnie wybra  kszta t i wymiary swojego ciasta.
Waga ciasta: maks. 1 kg.

Prezentacja: Na z otym kartonie (przyniesionym przez finalistów).
Talerze u ywane podczas degustacji b d  dostarczone przez Komitet
Organizacyjny.

3.2 Praliny
Ka dy finalista wykona 2 ró ne rodzaje pralin

Ilo : min. 40 pralinek ka dego typu
Sk ad:  1 pralina musi by formowana

Jedna musi by r cznie oblewana
Specyfikacja:  Praliny musz  by  przygotowane na miejscu, w trakcie konkursu, za wyj tkiem

rodka praliny oblewanej, który mo e zosta  przygotowany wcze niej. Wszystkie
elementy do praliny oblewanej mog  by  przyniesione, jednak e praliny musz
by  oblane w czekoladzie r cznie podczas konkurs.
Finali ci musz  sami przynie  wszystkie potrzebne formy.
Receptura ka dej praliny musi zawiera  min. 30% czekolady, b d  kakao.
Max. waga praliny: 15 g (wliczaj c dekoracje)

Prezentacja: Talerze u ywane podczas degustacji b d  dostarczone przez Komitet
Organizacyjny.

3.3 Czekoladowy deser gastronomiczny
Ka dy finalista przygotuje deser gastronomiczny, w którym czekolada odgrywa
g ówn  rol .

Ilo : 6 porcji
Wyszczególnienie: Desery musz  by ca kowicie przygotowany na miejscu. Desery musz

zawiera  wystarczaj co czekolady lub kakao, aby mia y charakterystyczny
czekoladowy smak.

Prezentacja: Finali ci sami przynosz  talerze, szk o i inne elementy do prezentacji
deseru. Ka dy mo e dowolnie wybra  sposób prezentacji deseru gastro.
Zarówno sam sposób zaprezentowania deseru, jak i jego smak b d
oceniane.

3.4 Ma y eksponat czekoladowy  Czekoladowy Kapelusz Haute Couture
Ka dy uczestnik stworzy prawdziwy Czekoladowy Kapelusz Haute Couture

Ilo :   1 sztuka
Opis kapelusza: Wszyscy uczestnicy zaczynaj  prac  z Tym samym kapeluszem, wykonanym z
  tkaniny, dostarczonym przez Komitet Organizacyjny. Uczestnicy otrzymaj  wzór
  kapelusza przed konkursem, a tak e próbk  tkaniny, z którego jest zrobiony.
Wymiary: Nie ma adnych limitów, co do wysoko ci lub wymiarów.
Wyszczególnienie:  Na pocz tku konkursu wszyscy uczestnicy otrzymaj  identyczne kapelusze,
  które maj  zosta  przekszta cone w prawdziwy czekoladowy kapelusz Haute
   Couture . Uczestnicy mog  przynie  pojedyncze elementy dekoracji i z o y  je na
  miejscu. aden element  nie mo e by  po czony przed konkursem!



Wszystkie elementy dekoracyjne musz  by  wykonane z czekolady i innych
produktów kakao pochodnych, jak polewa, czekolada plastyczna i ziarno kakao.

adne inne produkty nie mog  by  u yte (np. cukier )
Jedynie barwniki wykonane z mas a kakaowego mog  zosta  u yte, za wyj tkiem
jadalnego z ota, srebra, cupper coulors & leaves.
U ycie form jest dozwolone do tworzenia dekoracji.
Czekoladowy kapelusz zwieraj cy niedozwolone elementy b dzie automatycznie
zdyskwalifikowany.
Komitet Organizacyjny dostarczy ciemn , mleczn  i bia a czekolad  w
czekoladowych topielnikach.

Prezentacja: Czekoladowy kapelusz Haute Couture  musi by zaprezentowany na nieruchomej
podstawie, któr  dostarczy Komitet Organizacyjny. adna inna podstawa nie jest
dozwolona. Zabronione jest u ycie jakiejkolwiek innej bazy, b d  elementów
(lustro, wiat a, itp. ), które nie s  stworzone z czekolady, a s  u yte do wparcia.

3.5 Kreatywny Eksponat Czekoladowy
  Ka dy finalista z o y czekoladowe elementy, które ze sob  przyniesie w kreatywny
  eksponat czekoladowy, nawi zuj cy do tematu konkursu Haute Couture .
Ilo :  1 sztuka
Wymiary: Podstawa 60cm x 60cm max. adna cz  eksponatu nie mo e
  wystawa  poza baz .

Wysoko  eksponatu: od 1 do 2 metrów. Eksponat b dzie wystawiony na bazie
dostarczonej przez Komitet.

Specyfikacja: Jedynie pojedyncze elementy eksponatu mog  by  przyniesione i z o one na
miejscu. adne elementy nie mog  by  wcze niej sklejone.
Mo na przynie  jedynie pojedyncze elementy struktury (np. wyrze biony
element). Elementy kompozycji (np. kwiat wykonany z ró nych li ci) nie mog  by
przyniesione jako ca o , musz  by  po czone na  miejscu (czyli mo na przynie
pojedyncze li cie).
- Wszystkie sk adniki musz  by  jadalne. Wszystkie nie jadalne elementy
musz  zosta  usuni te przed zako czeniem konkursu (np. plastikowa folia). Za
ka dy nie jadalny element zostanie odj te 5% z ca ej punktacji za eksponat.
 - Eksponat musi sk ada  si  w 100% z czekolady i innych kakao pochodnych
produktów. U yte mog  by  tylko barwniki wykonane z mas a kakaowego, z
wyj tkiem jadalnego z ota i srebra, cupper coulors & leaves.
- 14 pa dziernika na Salon du Chocolate Professionnel  finali ci z o
swoje eksponaty przed obliczem jury, w ci gu 3 godzin.
- Ciemna, mleczna i bia a czekolada b d  dost pne na stoisku.
- Wa ne uwagi:
1) Po z o eniu eksponatu, ka dy uczestnik uporz dkuje miejsce pracy w ci gu 45
min. Jury techniczne sprawdzi miejsce pracy, b dzie to cz  oceny za eksponat.
2) Ka dy finalista samodzielnie przeniesie eksponat i we mie za to ca
odpowiedzialno .

- Zabronione jest u ycie jakichkolwiek twardych materia ów
wspieraj cych lub jakich  innych podpieraj cych, b d  dekoracyjnych
materia ów. Jury ma prawo do przek ucia eksponatów, by je sprawdzi . Je eli b d
zawiera y elementy zabronione zostan  automatycznie zdyskwalifikowane.

- Maks. 50% powierzchni eksponatu mo e by  osprayowane  za pomoc
pistoletu lub szczotki.

- Ka dy finalista b dzie mia  do swojej dyspozycji podstaw  o wysoko ci +/- 1 m,
dostarczon  przez Komitet Organizacyjny.



Czekoladowy eksponat musi by  przedstawiony bezpo rednio na tej bazie.
Zabronione jest u ycie jakichkolwiek innych podstaw, b d  akcesoriów (luster
itp.), nie wykonanych z czekolady.

Prezentacja:
- Eksponat Czekoladowy musi by przedstawionych bezpo rednio na

drewnianej bazie. Niedozwolone jest u ycie jakiejkolwiek innej podstawy albo
innych elementów ( wiate , luster itp. ), które nie s  wykonane z czekolady i same
nie stanowi  cz ci eksponatu.

3. Informacje praktyczne

1. Plan czasowy fina u:

Poni szy rozk ad czasowy jest tylko ogólnym, orientacyjnym planem. Wszyscy finali ci otrzymaj
indywidualne plany pracy 2 miesi ce przed konkursem.
 Wszyscy finali ci musz  uczestniczy  w ostatnim wspólnym podsumowaniu przed konkursem.
B d  osobi cie poinformowani o szczegó ach.

Wtorek 13 pa dziernika 2009,

14:00h - 15:00h :   Spotkanieodprawa dla uczestników
15:00h  17:00h :  Wszyscy uczestnicy dostarczaj  swoje materia y na Salon du

     Chocolat
18:00h  19:00h :  Spotkanie  jury & uczestnicy

roda, 14 pa dziernika, (3 godziny pracy dla ka dego zawodnika)
08.00h: Wst p na Salon du Chocolate  dla 1 grupy zawodników i

jury
08.45h - 09.30h: I grupa rozk ada swoje materia y
09.30h - 12.30h: I grupa montuje eksponaty czekoladowe
12.30h  13.15 h: I grupa sprz ta stanowiska pracy

Grupa I ustanie przedstawia swoj  rze b  (maks 3 minuty
dla uczestnika)
Ocena eksponatów I grupy

13.15h  14.00h:  II grupa rozk ada swoje materia y na miejscu pracy
14.00h - 17.00h:  II grupa montuje eksponaty czekoladowe
17.00h  17.45h: II grupa sprz ta stanowiska pracy

Grupa II ustanie przedstawia swoj  rze b  (maks 3 minuty
dla uczestnika)
Ocena eksponatów II grupy

 17.45 h  - 18.30h: Grupa I rozk ada swoje materia y na nast pny dzie  - 15
   pa dziernik

Czwartek, 15 pa dziernik 2009 (8,5 godz. dla I grupy)

08:00h:  Wst p na Salon du Chocolate Professionnel dla 1 grupy
   uczestników i jury

Sprawdzanie miejsc pracy, urz dze  i sk adników przez
Jury techniczne

8.30h:    Rozpocz cie si  konkursu
11.30h:   I grupa przekazuje r cznie oblewane praliny



12.00h - 12.30  Degustacja r cznie oblewanych pralin (Jury 1)
13.45h:   I grupa przekazuje ciasto
14.00h - 15.30:  Degustacja czekoladowych ciast
15.30  17:ooh  Degustacja deserów
17.00:   Zako czenie czasu pracy I grupy uczestników
   I grupa wr cza praliny formowane
   Ocenianie ma ych eksponatów czekoladowych
17.00h - 18.00h: I grupa porz dkuje miejsca pracy
17.15  17.45  Ocenianie pralin formowanych
18.00h - 18.45h: II grupa uczestników rozk ada materia y na miejscu pracy
   na 16 pa dziernika

Pi tek, 16 pa dziernik 2009 (8,5 godz. dla II grupy)

  06.30h:   Wst p na Salon du Chocolate Professionnel dla II grupy
     uczestników i jury

Sprawdzanie miejsc pracy, urz dze  i sk adników przez
Jury techniczne

7.00 h:    Rozpocz cie konkursu
10.00h:  I I grupa przekazuje r cznie oblewane praliny
10.30  11.00h  Degustacja r cznie oblewanych pralin
12.15h:   II grupa przekazuje ciasto
12.30h  14.00:  Degustacja czekoladowego ciasta
14.00  15.30h  Degustacja deserów
15.30h:   Zako czenie czasu pracy II grupy uczestników
   II grupa wr cza praliny formowane
   Ocenianie ma ych eksponatów czekoladowych
15.30h  16.30h: II grupa porz dkuje miejsca pracy
15:45  16:15h   Degustacja pralin formowanych

17.00h  17.30h: Og oszenie wyników

Przed w a ciwym czasem pracy, ka dy uczestnik ma 45 minut na roz o enie swoich rzeczy na
stanowisku pracy. Po zako czeniu czasu pracy, ka dy ma ci le okre lony czas sprz tni cia
materia ów ze stanowiska i posprz tania miejsca dla kolejneg0 zawodnika. W przypadku rze by jest
to 45 minut, po zako czeniu konkursu 60 minut. Jury b dzie dok adnie sprawdza o miejsca
pracy i b dzie to cz  oceny uczestnika. Je li zawodnik spó ni si  z uporz dkowaniem
miejsca pracy na czas, jury odejmie okre lony % z ca ej punktacji, w zale no  jak d ugie b dzie
spó nienie.

2. Sk adniki i urz dzenia
§ Tylko czekolada i inne sk adniki marki Callebaut, Cacao Barry i Carma s

dozwolone, za wyj tkiem sk adników, które nie s  dost pne w asortymencie tych marek
(cukier, owoce, mietana...).

§ Produkty Callebaut, Cacao Barry and Carma nie mog  by  przyniesione
odwa one, ale musz  zosta  zamówione z wyprzedzeniem przed 1 wrze nia
2009 na oficjalnym formularzy zamówienia (nale y zamawia  ca e opakowania). We
wtorek 13 pa dziernika finali ci b d  mieli dost p do swych miejsc pracy, aby
posegregowa  materia y i sk adniki. Wówczas b d  mogli zwa y  produkty, które zamówili.

§ Czekolada mo e zosta  rozpuszczona w czasie przygotowa  (I grupa roda, 17:45-18.30h; II
grupa czwartek 18.00-18.45). Temperowanie musi si  odbywa  w czasie konkursu.
Absolutnie zabronione jest temperowanie jakiejkolwiek czekolady przed rozpocz ciem
konkursu.



§ Przed i po konkursie wszystkie materia y mog  by  bezpiecznie przechowywane w
ch odzonym i nie-ch odzonym miejscu zaplecza konkursu. Uczestnik musi zadba  o
rozpakowanie swoich rzeczy w okre lonym czasie.

§ Uczestnicy musz  sami przynie  wszystkie inne sk adniki potrzebne do przygotowania ich
prac. Ka dy sk adnik musi by  przechowywany w oddzielnym opakowaniu lub
pojemniku, oznakowanym neutralnym opisem (np mietana 35%, a nie mietana
Marki X 35%).

§ Tylko podstawowe sk adniki (mas o, mietana, alkohol, itp.) mog  by  przyniesione na
miejsce pracy. Mog  by  one wst pnie odmierzone, ale nie wymieszane, b d  wcze niej
przygotowane. Zabronione jest u ycie gotowych produktów (jak marmolady, nugaty, itp.)
Nie mo e zosta  u yty aden sk adnik, który nie jest wymieniony w recepturach uczestnika,
chyba e zosta  zaaprobowany przez Komitet Organizacyjny. W przypadku w tpliwo ci
prosimy o kontakt z Komisj  Organizacyjn  przed konkursem.

§ Biszkopty lub bazy do ciast mog  zosta  przyniesione ca kowicie wypieczone
§ Gdy rozpocznie si  konkurs, wszystkie sk adniki musz  by  sch odzone, za

wyj tkiem czekolady w pojemnikach do rozpuszczania.
§ Wszystkie sk adniki b d  poddane surowemu sprawdzaniu przed rozpocz ciem konkursu.

Przez ca y czas trwania konkursu, cz onkowie komisji b d  sprawdzali produkty i
miejsca pracy wszystkich finalistów.

§ Nast puj ce urz dzenia b d  do dyspozycji w czasie trwania konkursu
t Lodówka z tacami (60 x 40) 60 cm wys. Na osob .
t Zamra arka (- 20 stopni C) i tace (60 x 40) 60 cm wys. na osob
t Szokówka  1 na 3 zawodników
t Carbo-ice mo e zosta  zamówiony wcze niej (przed 1 wrze nia 2009)
t 2 gitary do wspólnego u ycia
t 1 kuchenka indukcyjna na osob
t 1 powierzchnia marmurowa  na osob  (150x90cm)
t 1 powierzchnia ze stali nierdzewnej (120x90 cm) na osob
t 1 wózek z 7 tacami (60 x 40 cm) na osob
t 1 elektryczny ubijacz (mixer stoj cy) na osob
t 1 kuchenka mikrofalowa 700 Wat na osob

Uczestnicy powinni u ywa  ostro nie wszystkie urz dzenia i naprawi  ewentualne
uszkodzenia, powsta e w trakcie u ycia. Przyk adowo, gdyby p k a struna w gitarze do
pralin, uczestnik powinien j  naprawi  przed powrotem na stanowisko pracy.

§ Wszelki niezb dny drobny sprz t (np. waga, miski, trzepaczki do piany, y ki, no e, itp.)
powinien zosta  przyniesiony przez samego kandydata. Dla w asnej wygody prosimy o
oznaczenie ca ego osobistego sprz tu.

§ Wszystkie elektroniczne urz dzenia, które chc  przynie  uczestnicy, musz  uzyska
akceptacj  poprzez oficjalny formularz. Wszelkie yczenia musz  zosta  przes ane do
Komitetu Organizaczjnego do 1 Sierpnia 2009.

§ Do wszystkich cz ci degustacyjnych, musz  zosta  u yte talerze i sztu ce
dostarczone przez Kom. Organizacyjny, za wyj tkiem deserów. (zob. punkt 3.3).

§ Do deseru, ka dy finalista musi przynie  niezb dne szk o i produkty do
serwowania.  Ka dy mo e te  u ycie sztu ców organizatorów (próbki b d  dost pne
najpó niej 2 m-ce przed konkursem) lub przynie  w asne.

3. Ocena jury
 Jury b dzie stanowi o mi dzynarodowy sk ad. Ka dy reprezentowany kraj zaprosi 1 s dziego.

Jury b dzie ocenia o ka dego uczestnika za:
 - Czekoladowy Kapelusz (20% punktów)

ð aspekty estetyczne, interpretacja tematu konkursu, czysto  i wyko czenie
 - Artystyczny eksponat czekoladowy (30 % punktów)



ð Harmoni  i równowag  pomi dzy ró nymi elementami. Aspekty estetyczne,
interpretacj   tematu konkursu, czysto  & wyko czenie.

- Smak dzie  (50 % punktów)
ð smak, struktura, rozmiar, harmonia lub kontrasty aromatów, wygl d,

oryginalno  ka dego z dzie .
ð 2 x 1/6 za praliny, 1/3 za ciasto, 1/3 za czekoladowy deser.

4. Kto zostanie World Chocolate Master 2009 ?

Finalista o najwy szej liczbie punktów, tj. z najwi ksz  ca kowit  liczb  punktów w finale,
wygra konkurs i zostanie og oszony World Chocolate Master 2009 .

5. Pakiet nagród w World Chocolate Masters 2009 ?

Pakiet nagród o ca kowitej warto ci  75.000 zostanie podzielone mi dzy finalistami na World
Chocolate Masters 2009 . Pakiet ten b dzie stanowi  pieni dze, jak i profesjonalne materia y i
b dzie podzielony wed ug pozycji zajmowanych przez finalistów i punktów, które uzyskali podczas
fina u. W tym zawarty jest równie  transport, hotel i posi ki dla wszystkich finalistów podczas
ca ego fina u. redni koszt na jednego uczestnika b dzie obliczony poprzez podzielenie ca kowitych
kosztów na wszystkich uczestników.

§ Zwyci zca konkursu lub te World Chocolate Master 2009 , zdob dzie pakiet
nagród o warto ci, co najmniej  20.000,  jak i ten tytu .

ð Pakiet b dzie zawiera  puchar, podró , hotel i koszty posi ków zwi zanych z jego
uczestnictwem oraz nagrod  pieni na i prezenty.

§ Uczestnik, który zajmie drugie miejsce wygra pakiet o warto ci  12.500
ð Pakiet b dzie zawiera  puchar, podró , hotel i koszty posi ków zwi zanych z jego

uczestnictwem oraz nagrod  pieni na i prezenty.
§ Finalista, który zako czy jako trzeci otrzyma pakiet o warto ci co najmniej  6.500.

ð Pakiet b dzie zawiera  puchar, podró , hotel i koszty posi ków zwi zanych z jego
uczestnictwem oraz nagrod  pieni na i prezenty.

§ Oddzielne nagrody b d  przyznane za zwyci skie dzie a: najlepsze czekoladowe ciasto,
pralin , deser i artystyczny eksponat czekoladowy. Wszystkie te prace zostan  nagrodzone
kwot  o warto ci  500.

6. Warunki ogólne

· Ka dy uczestnik musi wykona  wszystkie prace na miejscu przed obliczem jury, bez
jakiejkolwiek pomocy ze stron trzecich. Mo na prosi  o pomoc cz onka komisji przy
montowaniu eksponatu w celu podtrzymania ró nych cz ci.
Jedynie cz ci, które wyra nie stanowi  elementy (pojedyncze elementy artystycznego
eksponatu & kapelusza, wn trze praliny oblewanej, wcze niej upieczona baza ciasta).

· Je li zasady konkursu nie s  przestrzegane dla okre lonej pracy, jury mo e zdecydowa  o
dyskwalifikacji pracy z ca kowitej liczby punktów.

· Decyzja jury jest wi ca i ostateczna i adne dyskusje, czy te  zastanawianie si  nad jej
ocen  nie s  dopuszczalne.

· Komitet Organizacyjny mo e zmieni  lub dostosowa  zasady w ka dym czasie, je li
udowodni, e jest to konieczne i podejmie si  natychmiastowego zawiadomienia wszystkich
zarejestrowanych uczestników o takich zmianach. Materia y drukowane, s ownictwo, b d
jakie  inne b dy nie mog  by  u yte przeciwko Komitetowi Organizacyjnemu World
Chocolate Masters.



· Uczestnicz c w konkursie Word Chocolate Masters, ka dy zaodnik automatycznie zgadza
si  na publikowanie swojego imienia, adresu i zdj cia uto samiania go , jako uczestnika
konkursu przez Callebaut, Cacao Barry i Carma.

· Komitet Organizacyjny szanuje poufno  wszystkich dzia  i nie b dzie ioch publikowa  ani
przekazywa  stronom trzecim przed tym, jak zg aszaj cy si  nie b dzie oficjalnie wybranym
na uczestnika Word Chocolate Masters.

· Wszystkie receptury i materia y fotograficzne zwi zane z konkursem Word Chcolate
Masters mog  zosta  u yte do publikacji redakcyjnych, b d  komercyjnych przez pras ,
Komitet Organizacyjny lub Callebaut, Cacao Barry, Carma. Komitet Organizacyjny zrobi
wszystko, co w jego mocy, aby - w przypadku takiej publikacji- imi  autora receptury
zosta o wymienione w odpowiednim artykule lub zdj ciu. Ka dy uczestnik zrzeka si  swych
praw do w asno ci intelektualnej takich publikacji. W cza si  w to zgod  uczestnika na to,
e jedna lub wi cej publikacji na temat jego uczestnictwa w konkursie mo e zosta

zorganizowane przez Komitet Organizacyjny, Callebaut, Cacao Barry lub Carma.
Dobrowolnie si  do tego przyczyni, bez adnej ga y.

· Nagrody nie s  wymienialne na pieni dze lub inne produkty.
· Poprzez uczestnictwo w konkursie World Chocolate Masters, zawodnik potwierdza

ca kowit  akceptacje obecnych zasad konkursu.

7. Komitet Organizacyjny.

Konkurs World Chocolate Masters jest instytucj  Barry Callebaut. Z Komitetem Organizacyjnym
mo na skontaktowa  si  pod nast puj cym adresem:

Barry Callebaut Belgium  Chloé Gilbos
Aalstersestraat 122
9280 Lebbeke-Wieze
Belgium
Tel : +32 53 73 03 81  Fax : +32 53 73 05 40
Email : worldchocolatemasters@barry-callebaut.com
www.worldchocolatemasters.com



Wszelkie pro by o informacje, jak i formularze zamówienia powinny by  przes ane  na ten adres.

Annex 1 : Zmiany w regulaminie w zasadach z 2009 vs 2007

1. Prace do wykonania
a. Eksponat: adnych zmian
b. Praliny: adnych zmian
c. Ciasto: adnych zmian
d. Deser: adnych zmian
e. Ma y eksponat: Czekoladowy Kapelusz Haute Couture

2. Ocena jury
a. Czekoladowy Kapelusz: 20%
b. Eksponat: 30%
c. Smak: 50%

ð Ocena za umiej tno ci techniczne jest w czona do punktacji za ka da kategori .

3. Receptury :  25 zestawów

Annex 2 : Terminy

1. Do 1 wrze nia 2009:

a. Opis ka dej pracy
b. Zamówienie produktów Callebaut, Cacao Barry & Carma

!!! Tylko ca e opakowania & poprawny kod produktu!!!
c. Pro ba o u ycie sprz tu elektronicznego podczas fina u

!!! Wraz z inf. Odno nie poboru mocy!
d. Zamówienie carbo-ice
e. Potwierdzenie terminów podró y do/z Pary a

2. Do  13th pa dziernika 2009: wr czenie receptur
a. 25 zestawów receptur
b. 1 elektroniczna kopia na CD lub USB


