СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при ЧПК „БОГОЯ“ – ВАРНА

и

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „КАТО МАЙСТОРИТЕ“

РЕГЛАМЕНТ
:

1.
2.
3.
4.
5.

Категория „Little cooks of Bogoia“ – за деца от 5 до 9 години.
Категория „Young cooks of Bogoia“ – за деца от 10 до 14 години.
Категория „Junior cooks of Bogoia“ – за младежи от 15 до 18 години.
Категория „Cooking together“ – за деца и младежи от 5 до 18 години и член на семейството
Категория „Баба и внуче“ - за деца и младежи от 5 до 18 години

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Регистрирайте се за участие
Изберете и пригответе любимо основно ястие от Българската национална кухня и/или десерт по избор
Пригответе го самостоятелно или с помощта на мама или баба
Украсете го по избор и го презентирайте
Заснемете процеса на приготвяне на ястието/десерта
Изпратете видеото на email: bogoia_konkursi@abv.bg

:
Срок за изпращане на формуляр за участие: 15.06.2020 г.
Срок за изпращане на клиповете и снимките: 30.06.2020 г.
Класиране: 01 – 03.07.2020 г.
Обявяване на резултати: 06.07.2020 г.

:
1. Клиповете могат да бъдат във формат .mp4 и трябва да бъдат с дължина не повече от 10 минути и размер до
2 GB.
2. Снимките трябва да са във формат .jpeg, ако са прекалено големи могат да бъдат преобразувани във формат
.pdf.
Снимките и клиповете можете да изпратите на:
e-mail: bogoia_konkursi@abv.bg

:
Получените клипове и снимки ще се оценяват от компетентно жури в областта на готварството, които ще
съблюдават за:
1.
2.
3.
4.

Креативност при избора на ястие.
Технология на приготвяне и подходящо облекло на готвачите.
Организация на работното място.
Начин на презентиране на ястието.

Клиповете и снимките на ястията, ще бъдат качени във фейсбук страницата на конкурса
@katomaistorite2017

:
Очакват ви изненади и много специални награди
Ястието, което събере най-много харесвания и споделяния, ще спечели специалната награда на публиката
:
1. Един участник може да участва в 2 категории.
2. Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне участие на видеоклипове/снимки с неприлично
съдържание.
3. Организаторът на конкурса не носи отговорност за неправилно попълнени или непълнни данни за контакт на
участниците.
4. С участието си в конкурса участниците автоматично се съгласяват да предоставят авторските права над
видеоклиповете/снимките на организаторите.
5. Видеоклиповете и снимките, ще бъдат използвани за други интернет страници и публикации.

6. С явяването за получаване на наградата участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и
материалът да бъде публикуван в интернет пространството.
:
Сдружение „Училищно настоятелство при Частен професионален колеж „Богоя“ – Варна“
Адрес:

гр. Варна 9000, Ул. „Генерал Колев“ № 92, вх.2, ет.1

Телефони:

052 / 61 30 71

Офис

0895 776 200

Координатор

0895 776205

Координатор

0897 961 726

Директор

Е-mail:

bogoia_konkursi@abv.bg

Сайт:

http://bogoia.net

Фейсбук:

@katomaistorite2017

