ESIET SVEICINĀTI
METAXA’S TWELVE
KONKURSĀ

Uzvarētājam tiks dota iespēja nostrādāt
viesmaiņu TOP 3 bārā pasaulē – The Clumsies

ESIET SVEICINĀTI
METAXA’S TWELVE KONKURSĀ

IZPĒTIET TĀLĀK, PALIECIET TUVĀK
Lai piedalītos konkursā, pagatavojiet kokteili izpildot sekojošos
noteikumus:
▪ Pagatavojiet kokteili, kas izpētītu METAXA 12 Stars aromātisko buķeti
caur vietējām sastāvdaļām.
▪ Nosacījums: vismaz 50ml Metaxa 12 Stars.

▪ Lūdzam aizpildīt dalības anketu un pārliecināties, ka ir pievienota visa
nepieciešamā informācija kopā ar pielikumiem (augstas izšķirtspējas
video ar stāstu un fotogrāfija). Nepilnīgi pieteikumi netiks pieņemti.
▪ Publicējiet foto savā IG lapā atzīmējot @metaxa.official un @edd.tro,
pievienojot šos heštegus: #metaxas12competition #dontdrinkexplore.
▪ Pieteikumi jāiesniedz līdz 06.12.2020 dienas beigām.
▪ Uz Nacionālo finālu tiks uzaicināti visi bārmeņi, kas izpildīs visus
noteikumus.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
#1 Izskats (25 punkti)

#2 Garša (25 punkti)

Kokteiļa izskats, izvēlētā
pagatavošanas metodika

Garšas līdzsvars ar Metaxa 12
Stars sajūtu un tā garšas paleti

#3 Stāsts (25 punkti)
Pievilcīgs kokteiļa nosaukums
un stāsts

#4 Oriģinalitāte (25 punkti)

Oriģinalitāte saistīt Metaxa 12
Stars mantojumu un zināšanas
ar vietējo sastāvdaļu

KONKURSA NOTEIKUMI
DALĪBAS PRIEKŠNOSACĪJUMI
▪ Rezidenta statuss ar derīgu darba atļauju šajā valstī.
▪ Jābūt pilngadīgam
▪ Jūs nedrīkstat pārstāvēt konkurējošu alkoholisko dzērienu zīmolu.
▪ Jāpārstāv sava darba vieta.

▪ Konkursa dalībnieka darba vietas sortimentā jābūt METAXA 12 Stars.
(Vai ielistēt METAXA 12 Stars vismaz uz gadu. Ierakstam dzērienkartē jābūt līdz
31.01.2021)
▪ Pieteikums jāiesniedz līdz pusnaktij norādītajā termiņā.
▪ Katram dalībniekam jāaizpilda atsevišķa anketa.
▪ Dalībnieku skaits, kas pārstāv vienu un to pašu vietu - nav ierobežots.

KONKURSA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
▪ Kokteiļu receptēs jābūt vismaz 50 ml METAXA 12 Stars un obligāti
jābūt kaut vienai vietējai sastāvdaļai.
▪ Bārmeņiem jāuztur profesionāla attieksme pret konkursa aktivitātēm.
▪ Izturieties pret citiem zīmoliem, saviem kolēģiem, vienaudžiem,
viesiem un citiem ar cieņu un rādiet piemēru.
▪ Profesionāli un iedvesmojoši reklamējiet bārmeņa amatu.

▪ Ja nepieciešami produkti zemāk minētajās kategorijās, Jums jāizmanto
šai kategorijai paredzētie Rémy Cointreau produkti.
Triple Sec: Cointreau
Dry Gin: The Botanist
Dark Rum: Mount Gay
Single Malt Whisky: Bruichladdich, Westland
Peated Single Malt Whisky: Port Charlotte, Octomore
Cognac: Rémy Martin
Brandy: Metaxa

METAXA’S TWELVE
KONKURSA NOTEIKUMI UN ATLĪDZĪBA

KONKURSA NOTEIKUMI
DALĪBAS PIETEIKUMS
▪ Viens pieteikums vienai personai.
▪ Dzērieniem jābūt short-drink vai long-drink veidā, šoti nav atļauti, un šķidruma tilpumam
jābūt vismaz 90 ml.
▪ Pieteikumus jāiesniedz organizatoriem pirms beigu datuma, bet tie netiek oficiāli pieņemti,
kamēr organizatori nesūta apstiprinājuma e-pastu.
▪ Visas konkursa laikā iesniegtās receptes nevar mainīt konkursa vēlākajā posmā.
SASTĀVDAĻAS
▪ Dzērienos nedrīkst būt vairāk par septiņām sastāvdaļām, ieskaitot augļu sulas, sīrupus,
bitterus. Garnējums, kas skar šķidrumu, tiek uzskatīts par sastāvdaļu.
▪ Receptē jābūt vismaz 50 ml METAXA 12 Stars, un kopējais alkoholisko sastāvdaļu tilpums
nepārsniedz 100 ml.

▪ Recepte nedrīkst saturēt vairāk kā 30 ml vietējās sastāvdaļas. Vietējā sastāvdaļa ir tipiska
lieta, kas ir zināma reģionā un kas atbalstīs stāstu par kokteiļu ideju.
RECEPTES
▪ Reģistrētajām receptēm ir jābūt oriģinālam, un, ja tiks uzskatīts, ka recepte ir zināma kokteiļa
plaģiāts, dalībnieks tiks diskvalificēts.
▪ Mērīšanai receptē jāizsaka metriskajā sistēmā (ml, grami utt.).
▪ Visām vietējām un pašmāju sastāvdaļām, garnējumiem un rotājumiem jābūt norādītām
receptes pieteikuma veidlapā.

▪ Mēs neiesakām izmantot sezonas sastāvdaļas, jo fināli notiks ziemā un pavasarī.
▪ Fināla laikā jāizmanto glāzes, kas norādīti receptes pieteikuma veidlapā. Izmaiņas nav
atļautas.
DZĒRIENI UN SAGATAVOŠANA
▪ Dzērienus jāgatavo tiesnešu priekšā.
▪ Dzērienu pagatavošanai var izmantot jebkuru pieņemamu tehniku.
▪ Dalībniekiem jāizmanto savi bārmeņa piederumi (šeikeris, bāra karote, sietiņš utt.) un glāzes.
Katrām gadījumām ir jābūt vismaz 6 glāzēm.

KONKURSA NOTEIKUMI
▪ Visu mājās gatavotu sastāvdaļu, garnējumu un rotājumu sastāvdaļu pieejamība ir dalībnieka
atbildibā. Organizatori sagādās tikai kubveida ledu un sasmalcinātu ledu.
▪ Kokteili var pasniegt jebkurā glāzē, kausā vai citās higiēniskas un drošas tvertnēs. Ņemiet
vērā, ka par prezentāciju tiek piešķirti punkti. Nevienam zīmolam vai logotipam, izņemot
stikla izstrādājumu ražotāja parasto zīmi, nedrīkst būt redzamam uz glāzēm.
▪ Dzērienus var pasniegt karstus (ar organizatora rakstisku piekrišanu), atdzēsētos vai uz ledus
(kubveida vai sasmalcināta).
▪ Katram dalībniekam ir jāizgatavo četri vienādi dzērieni tiesnešiem un fotografēšanai
(Nacionālā finālā – 2). Katrs kokteilis tiks skaitīts pēc punktiem.
▪ Dalībniekiem jāspēj dzērienus pagatavot ne ilgāk kā 5 minūtēs, bet pirms dzēriena
pagatavošanas viņiem tiks dotas vēl 2 minūtes, lai iepazītos ar bāra zonu un sagatavotu
aprīkojumu un sastāvdaļu. Ja sacensību laikā konkurents apsteigs 5 minūtes, no galvenā
rezultāta tiks atņemti 15 punkti par katru nokavēto minūti.
▪ Dzēriena prezentācija prasīs ne vairāk kā 5 minūtes, kā arī būs 5 minūtes tiesnešu
jautājumiem.
▪ Konkursa laikā oficiālā valoda ir angļu valoda, tāpēc prezentācija un jautājumi būs angļu
valodā.

AUTORTIESĪBAS
▪ Piedaloties šajā konkursā, dalībnieki piekrīt konkursa organizatoriem piešķirt savas receptes
un dzēriena nosaukuma autortiesības.
▪ Organizators var fotografēt dalībniekus un sacensību laikā pagatavotus dzērienus (nekustīgus
vai kustīgus attēlus), un konkursa organizatori paturēs šo attēlu autortiesības jebkurai
lietošanai, ieskaitot reklāmu.
KOKTEIĻA NOSAUKUMS
▪ Kokteiļi, kuru nosaukumos būs rupji, šokējošie, seksuālie un rasistiskie vārdi vai vārdi ar
narkotisku saistību un vārdi, kas norāda uz fiziskām slimībām vai invaliditāti, tiks diskvalificēti
no konkursa.
UZVEŠANĀS
▪ Sacensību dalībniekus mudina sarunāties ar tiesnešiem, gatavojot dzērienu. Punkti tiks
piešķirti par vispārēju prezentāciju un darba metodēm.
▪ Dalībnieks, kurš lieto rupjus vai zvērētus vārdus, tiks diskvalificēts.

KONKURSA NOTEIKUMI

LAIKS
▪

Pieteikumi jāiesniedz līdz 06.12.2020.

▪

METAXA 12 Stars listingu pārbaude: 1.02.2021-14.02.2021

▪

Nacionālais finālisti tiks paziņots 15.02.2021.

▪

Fināls notiks 24.02.2021.

▪

Starptautiskais fināls tiks paziņots, pamatojoties uz pandēmijas situāciju (sākotnēji 2021. gada
martā Atēnās). Uzvarētāji tiks iepriekš informēti par izmaiņām, lai pārliecinātos, ka visiem tiek
dotas vienādas iespējas piedalīties finālā, drošos apstākļos.

KONKURSA NOTEIKUMI
ATLĪDZĪBA
▪ Trīs Nacionāla fināla uzvarētāji piedalīsies Internacionāla finālā Atēnos (Athens Bar Show 2021.gada
martā).
▪ Internacionāla fināla uzvarētājam būs iespēja piedalīties apmācību programmā The Clumsies, ieskaitot
viesmaiņu bārā!*

*Anulēšanas gadījumā organizators piedāvās alternatīvu tajā pašā budžetā.

VEIKSMI!

