ФОРМУЛЯР!

Участвайте в най-признателните награди за млади
готвачи, сладкари, сервитьори и
ресторант мениджъри!

„Млад готвач и млад сервитьор на годината“
2017
За повече информация:
www.crystalconsultant.eu
info@crystalconsultant.eu
Годишните награди за „Млад готвач и млад сервитьор на
годината“ 2016 са спонсорирани от:

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА:
Отговорите на всички въпроси в секция А и съответните задачи
в секция Б.
Изпратете по имейл вашите отговори заедно с:
♦ Попълнен формуляр

Ресторант мениджърите ще трябва да демонстрират знания и
умения по продуктознание, създаване на екип, хигиена на
храната, идеи за постоянна заетост, обучение на персонал и
безопасност на труда.

НАГРАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ГАЛА ВЕЧЕРЯТА

♦ CV

ВСИЧКИ ФИНАЛИСТИ ЩЕ ПОЛУЧАТ
♦ Индивидуална курка за готвач или сервиз престилка

♦ Актуална снимка
Имейл: info@crystalconsultant.eu

♦ Сертификат подписан от президента и съдиите на събитието
♦ Бутилка (...)
ГОДИШНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА ФОРМАТА „МЛАД ГОТВАЧ И
МЛАД СЕРВИТЬОР НА ГОДИНАТА“ ЩЕ ПОЛУЧАТ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ
Победителя от всяка категория ще бъде анонсиран на гала
вечерята и наградени с допълнителни награди:

ПОСЛЕДНА ДАТА ЗА КАНИДАТСТВАНЕ: (дата)

Дати:
ПОЛУ ФИНАЛИ:
(дата): Регионални полу финали за готвачи и сладкари

Съдии

Президент
Председател на съдиите:
на събитието:
(име),
Валентин Гаджонов
(позиция),
Директор, Кристал
(месторабота)
Консултант ЕООД

Съдии готвачи:
(име)
(име)
(позиция)
(позиция)
(месторабота)
(месторабота)

Съдия сладкар:
(име)
(позиция),
(месторабота)

Съдии сервитьори и мениджъри:
(име)
(име)
(позиция)
(месторабота)

(месторабота)

(позиция)
(месторабота)

ФОРМАТ НА СЪБИТИЕТО

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ:

(дата):

♦ Почивка за двама предоставена от (...) в (...)
♦ Вечеря за двама предоставена от (...)
♦ Професионален сервиз от кристални винени
чаши предоставени от (...)
♦ Сертификат за победител
♦ Гравирана чиния

ФИНАЛИ:
(дата):
(дата):

Регионални полу финали за сервитьори и
мениджъри

Финали за готвачи и сладкари (място)
Финали за сервитьори и мениджъри
(място)

ГАЛА ВЕЧЕРЯ:
(дата), (място)
Резултатите ще бъдат анонсирани на гала вечерята. Всеки
финалист ще получи бутилка (...) и сертификат.
Готвачите ще бъдат тествани на разнообразни видове техники
на готвене и изпълнение на поставени задачи от приготвяне на
салати до обработка на меса, приготвяне на различни видове
супи, десерти и собствена рецепта за основно ястие.
Сладкарите ще трябва да демонстрират способност да
работят с различни продукти, които включват шоколад, захар,
плодове и тестени сладкарски изделия. Ще бъдат ценени
качества като баланс на вкуса, креативност и презентация.
Сервитьорите ще са тествани на техните знания по цялостната
материя храна, вина и спиртни напитки. Ще има въпроси по
практическо приложение, работа с клиенти и екипност.

ВАЛЕНТИН ГАДЖОНОВ
Президент на формата „Млад готвач и млад
сервитьор на годината“ и директор на „Кристал
Консултант“ ЕООД
Скъпи млади колеги,
С този формат годишни награди искам да Ви
мотивирам още от ранните години на вашата
кариера и да съм част от открването на
талантите в ресторантьорството. Участието
Ви във формата несъмнено ще Ви помогне да
разберете своите плюсове и минуси, ще се
запознаете с ваши амбициозни колеги и несъмнено
ще отворите нови врати в кариерата Ви.
Вие може да сте лидера в индустрията утре.
Участвайте!

ПРАВИЛА

СПОНСОР 2

„

l

Кандидатите трябва да са между 20 и 26 години (29 за мениджъри)

l

Кандидатите трябва да са работещи на позиция от 2 години, която отговаря на
категорията, в която участват

l

Кандидатите трябва да са наети на пълна работна седмица в България

l

Кандидатите трябва да могат да четат, пишат и говорят на български език

l

Предишни победители на формата не се допускат

l

Всички кандидати трябва да следват начина и сроковете за участие

l

Изпратените бланки, задачи и снимки не могат да бъдат върнати

l

Наградите не могат да се преотстъпват

l

Съдиите имат последна дума за победителите във фомата

.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪДИИТЕ:

“

.”

“

КОНТАКТИ

Всички въпроси и попълнени формуляри
относно „Млад готвач и млад сервитьор на
годината“ трябва да бъдат адресирани до
„Кристал Консултант“ ЕООД.

СПОНСОР 1

Имейл: info@crystalconsultant.eu
Уебсайт: www.crystalconsultant.eu

.”

ФОРМУЛЯР
l
l
l
l

Отговорете на въпросите 1-3 в СЕКЦИЯ А
В СЕКЦИЯ Б отговорете на задачите съответващи на категорията, в която участвате
Личните Ви данни трябва да са изписани с главни и четливи букви
Вашето име и работно място НЕ ТРЯБВА да бъдат СПОМЕНАВАНИ В ОТГОВОРИТЕ ВИ

СЕКЦИЯ А: (отговарят всички категории на отделен лист/файл)
Отгорете на следващите въпроси с не повече от 100 думи:
1. Какво Ви вдъхновява да сте готвач/сладкар/сервитьор/ ресторант мениджър?
2. Опишете 2 неща, които Ви карат да се чувствате успешен във вашата кариера?
3. Какви са Ви плановете за бъдещата кариера ако спечелите наградите?
СЕКЦИЯ Б:

(отговорете задачата според съответната категория на отделен лист/файл)

КУХНЯ

1) Създайте три степенно меню за 30 гости.
2) Двама от гостите са вегетарианци като един е с глутенова алергия.

ОБСЛУЖВАНЕ
Опишете 4 различни ваши умения, поради които смятате, че сте успешен сервитьор/управител.
( Максимално 200 думи).

КАТЕГОРИЯ: ГОТВАЧ

СЛАДКАР

СЕРВИТЬОР

РЕСТОРАНТ МЕНИДЖЪР

ЗА КОНТАКТИ:
ИМЕ: ______________________________________________________
ПРЕЗИМЕ:___________________________________________________
ФАМИЛИЯ:__________________________________________________
DATE OF BIRTH: ______________________________________________
NATIONALITY:________________________________________________

КАРИЕРА:
МЕСТОРАБОТА:

ФИРМА:

ОБЛАСТ:__________________________________ ОБЩИНА:______________________________ УЛИЦА__________________________

N:______

ПОЩЕНСКИ КОД:________________________ ТЕЛЕФОН:____________________ ИМЕЙЛ:___________________________

ЛИЧЕН АДРЕС:
ОБЛАСТ:__________________________________ ОБЩИНА:______________________________ УЛИЦА__________________________

N:______

ПОЩЕНСКИ КОД:________________________ ТЕЛЕФОН:____________________ИМЕЙЛ:____________________________

РАЗМЕР НА ГОТВАРСКА КУРКА: (само за готвачи и сладкари)
Готварските курки ще бъдат подарени само на финалистите на ГАЛА ВЕЧЕРЯТА. Сервитьорите и мениджърите ще получат
сервиз престилка достигнали да финала.

ПОДПИС НА УЧАСТНИКА:
ПОДПИС:

ДАТА:

ПОДПИС НА РАБОТОДАТЕЛЯ/МЕНИДЖЪРА НА УЧАСТНИКА
Потвърждавам, че формуляра пренадлежи на участника, който е горе подписан и подкрепям участието му в наградите „Млад
готвач и млад сервитьор на годината:
ИМЕ: ______________________________________________

ПОЗИЦИЯ: _______________________________________

ПОДПИС: __________________________________ ИМЕЙЛ: ___________________________________ ТЕЛ:_________________________

Попълнете формуляра и заедно с него изпратете:
•
•
•

Отговорите от СЕКЦИЯ А и СЕКЦИЯ Б
CV
Актуална снимка

До вниманието на В. Гаджонов
Имейл: info@crystalconsultant.eu
ПОСЛЕДНА ДАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (ДАТА)
Не забравяйте да НЕ СПОМЕНАВАТЕ в отговорите от СЕКЦИЯ А и
СЕКЦИЯ Б вашето работно място и име.

Годишните награди за „Млад готвач и млад сервитьор на годината“
2017 са спонсорирани от:

СЪДИИТЕ, ДАТИТЕ И СПОНСОРИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2016 Г.

