YOUNG CHEF – CONCURS DE RETETE PENTRU READY-MEAL
REGULAMENT OFICIAL

1.

PREAMBUL:

YOUNG CHEF, Concurs de retete pentru ready meal, este o competitie care recompenseaza cele mai
bune idei de retete si ingeniozitatea folosirii ingredientelor culinare in realizarea de meniuri ready-meal,
avand ca scop constientizarea utilizarii unor ingrediente proaspete si de calitate in realizarea unor
produse gata de consum “ready meal” atat la birou, cat si acasa.
2.

ORGANIZATORUL CONCURSULUI:

Concursul de retete pentru ready meal, YOUNG CHEF este organizat de Euroexpo Fairs, persoana juridica
romana, cu sediul social in Bd. Expozitiei nr.7, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr J40/8828/2014, CIF RO33423058, reprezentata de dna. Camelia Buda, in calitate de
Director General.
3.

PARTENERII CONCURSULUI

Partenerii concursului sunt Grupul ANGST Ro si ULMA PACKAGING ROMANIA, logourile acestora
urmand sa fie folosite in intreaga campanie de promovare.
4.

DENUMIRE SI PERIOADA DE DESFASURARE

4.1. Denumirea oficiala a concursului este: YOUNG CHEF, denumire care se va regasi pe toate materialele
de promovare ale acestuia. In comunicarea oficiala poate fi folosita denumirea extinsa, YOUNG CHEF,
Concurs de retete pentru ready-meal.
4.2. Concursul se va desfasura in zilele de 18 si 19 mai 2018, in pavilionul B2 Romexpo, pe perioada
desfasurarii expozitiei Pack Expo.
5.

CONDITII DE PARTICIPARE

5.1. Sunt considerate eligibile sa se inscrie in concurs persoanele fizice majore care au implinit 18 ani
pana la data de 9 mai 2017, dar pana in 35 de ani, rezidente in Romania, fara cazier judiciar.
5.2. Inscrierea participantilor se va face electronic, pe site-ul expozitiei Pack Expo, la sectiunea dedicata
concursului Young Chef https://www.pack-expo.ro/young-chef-concurs-de-retete-pentru-ready-meal/
5.3. Perioada de inscriere in concurs este 19 martie - 9 mai 2018.
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5.4. Numarul minim de participanti este de 6 concurenti care vor trimite retetele lor originale spre
validare, completand formularul de inscriere. Validarea se va face de catre specialisti din partea
organizatorului si a partenerilor concursului care se obliga sa pastreze confidentialitatea retetelor
concurentilor si sa nu le utilizeze in alte scopuri. Fiecare concurent poate inscrie in concurs maxim 3
retete, urmand ca maxim o reteta sa fie selectata pentru semifinala.
5.5. Pentru a fi validate, retetele trebuie sa poata fi realizate cu ingrediente locale, usor accesibile, costul
total al ingredientelor pentru 4 portii fiind de 40 lei. In acelasi timp, reteta trebuie sa poata fi realizata in
maxim 2,5 ore.
6.
TAXA DE PARTICIPARE
Participarea este gratuita, fiind incurajate sa participe persoane cu varsta intre 18 si 35 de ani, din toate
mediile sociale si profesionale.
7.

MECANSIMUL SI DESFASURAREA CONCURSULUI

7.1. Concursul se va desfasura in zilele de 18 si 19 mai, in intervalul orar de vizitare a expozitiei Pack
Expo, 10.00-18.00.
7.2. Concursul se desfasoara dupa urmatorul program:
 19 martie-9 mai (ora 23.59)– inscrierea lucrarilor in concurs.
 10-15 mai evaluarea si validarea retetelor care intrunesc conditiile optime si criteriile
mentionate la punctul 5.5.
 Dupa validare, lista tinerilor participanti va fi facuta public ape https://www.pack-expo.ro/youngchef-concurs-de-retete-pentru-ready-meal/, iar concurentii vor fi contactati pentru a stabili
detaliile organizatorice. Eventualele cheltuieli de deplasare si cazare pe perioada desfasurarii
concursului, respective 18-19 mai, sunt in sarcina concurentilor.
 18 mai - Semifinala concursului Young Chef
 10.00-10.30 pregatirea primei echipe de concurenti, acomodarea
 10.30-13.00 – realizarea retetelor
 13.00 degustarea si jurizarea. Juriul va decide si va anunta cele 2 retete care se vor
califica pentru finala
 14.00-14.30- pregatirea celei de-a doua echipe de concurenti, acomodarea
 14.30-17.00 - realizarea retetelor
 17.00 degustarea si jurizarea. Juriul va decide si va anunta cele 2 retete care se vor
califica pentru finala
 19 mai – Finala concursului Young Chef
 10.00-10.30 pregatirea concurentilor, acomodarea
 10.30-12.30 (13.00) – concurentii vor realiza retetele in cantitate mare, (cca 50
portii mici)
 13.00-14.30 degustarea, jurizarea si votul. Atat juriul, cat si cca 30-40 persoane din
public vor fi invitate sa deguste si sa voteze reteta castigatoare. In cazul in care
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votul publicului ajunge la egalitate de puncte, decizia finala va apartine juriului
specialist.
14.30-15.00 Numararea voturilor
15.30 Anuntarea castigatorului premiului Young Chef.

7.3. Concurentii trebuie sa ajunga in pavilion cu minimum 30 minute inainte de desfasurarea probei,
pentru ridicarea ecusoanelor de participare, dar si pentru acomodare.
7.4 Echipamentele si ingredientele necesare realizarii retetelor vor fi puse la dispozitie de organizator si
parteneri.
8. JURIUL SI JURIZAREA
8.1. Juriul este format din profesionisti in domeniu si reprezentanti ai partenerilor concursului.
Componenta juriului va fi anuntata pe site-ul www.pack-expo.ro la sectiunea dedicata concursului pana
la data de 30.03.2018.
8.2. In data de 10 mai 2018 retetele transmise vor fi analizate de juriu, care va decide pana la data de 15
mai 2018 validarea retetelor participante in concurs.
9. PREMII SI CONTESTATII
9.1. In urma jurizarii, se va acorda retetei castigatoare si implicit a tanarului bucatar premiul de 1000
Euro, titlul de YOUNG CHEF 2018, trofeul YOUNG CHEF 2018 si un contract de colaborare pentru
realizarea si punerea pe piata a noului produs, realizat si ambalat de partenerii concursului.
9.2. Atat votul publicului, cat si decizia juriului sunt definitive si nu pot fi contestate.
10. ALTE CLAUZE
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul regulament, precum si dreptul
de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea concursului, cu conditia instiintarii prealabile a
participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice
modificari/completari aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi comunicate catre public prin
publicarea pe website-ul www.pack-expo.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina
aplicabile.
Organizator:
Euroexpo Fairs

Parteneri:
Ulma Packaging Romania

Grupul Angst Ro
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