Cocktail & Music bar Nebe
ve spolupráci s Jameson Irish Whiskey
pořádá
4. ročník flair bartending soutěže
profesionálních barmanů
ANGEL´S FLAIR CUP 2017
Pořadatelem soutěže je společnost NEBEK, s.r.o.., IČ: 05541590 , se sídlem Křemencova 178/10,
Praha 1, PSČ 110 00
Datum:

6.4.2017 - 1. kvalifikace Music & cocktail bar Nebe Křemencova
20.4.2017 - 2. kvalifikace Music & cocktail bar Nebe Celnice
11.5.2017 - Finále Music & cocktail bar Nebe Václavské náměstí

Uzávěrka přihlášek:

1. kvalifikace do 30.3.2017
2. kvalifikace do 13.4.2017

Propozice soutěže:
1) Barmanská soutěž Angel´s flair cup 2017 v ukázkách barmanského stylu práce (flair
bartending) se skládá ze dvou kol:
a. 1. a 2. kvalifikace soutěže
b. Finále soutěže flair bartending
2) Kvalifikace soutěže je tvořena:
Flair Bartending (100% hodnocení)=working flair + exhibition flair. Hodnotí se i jakost
drinků.
3) Na základě výsledků kvalifikace postoupí do finále první 5 soutěžících z každé
kvalifikací (tzn. 10 soutěžících dohromady) s nejvyšším počtem bodů. V případě že
soutěžící se v kvalifikacích opakovaně umístí na 1. až 5. místě postupuju další v
pořadí, který byl na dané kvalifikaci určen porotou jako další v pořadí.
4) Finálové kole je tvořeno těmito disciplínami:
Flair Bartending (100% hodnocení)=working flair + exhibition flair. Hodnotí se i jakost
drinků.
5) Na kvalifikaci i finálovou soutěž bude dohlížet porota složená z profesionálních
barmanů. Rozhodnutí poroty je konečné.
6) Pořádí účasti v kvalifikaci i ve finále bude určeno losem přímo na místě. Losovat z
osudí budou přímo soutěžící.
Pravidla pro soutěž:

Kvalifikace:
Během 5 minut soutěžního vystoupení musí soutěžící připravit 1 porci drinku
Jameson&Ginger working flairem a 1 porci signature cocktailu na bázi Jameson exhibition
flairem v jakémkoli pořadí.
1) V kvalifikačním a finálovém kole se určuje použít pro exhibition flair min. 2 láhve od
destilátu Jameson o objemu 0,7l.
2) V kvalifikačním a finálovém kole se určuje použít pro working flair opět láhev od
destilátu Jameson o objemu 0,7l, která je minimálně z jedné poloviny plná.
3) Pořadatel zajistí sklo typu Tumbler (350ml) pro přípravu Jameson&Ginger. Sklo pro
signature drink si soutěžící zajistí na své náklady.
4) Pořadatel zajistí všechny ingredience potřebné pro přípravu povinného drinku
Jameson&Ginger.
5) Hudba soutěžícího určená na vystoupení musí být na USB (formát MP3 nebo
WAV).
6) Receptura povinného drinku na working flair:
Jameson&Ginger:
- 4cl Jameson
- Dolít Ginger Ale
- zástřik limety, kterou vhodíte na povrch drinku a plátek zázvoru
- sklo – tumbler
příprava - přímo do skla na kostky ledu
7) Prostor pro trénink před vystoupením bude zajištěn v místě soutěže v prostorách k
tomu pořadatelem určených. Budou zajištěny tlumící gumy na podlahu.
8) Oblečení je doporučéné takové, jež bude reprezentovat barmany jako profesionály
svého oboru. V případě loga na oblečení je povoleno pouze logo domovského
podniku, v němž barman pracuje.

Finále:

Během soutěžního vystoupení musí soutěžící v časovém limitu 6 minut připravit 1 porci
drinku Jameson&Ginger working flairem a 1 porci signature cocktailu na bázi Jameson
exhibition flairem v jakémkoli pořadí.
1) Pořadatel zajistí sklo typu Tumbler (313ml) pro přípravu Jameson&Ginger. Sklo pro
signature drink si soutěžící zajistí na své náklady.
2) Pořadatel zajistí všechny ingredience potřebné pro přípravu povinného drinku
Jameson&Ginger.
3) Receptura povinného drinku na working flair:

Jameson&Ginger:
- 4cl Jameson
- Dolít Ginger Ale
- zástřik limety, kterou vhodíte na povrch drinku a plátek zázvoru
- sklo - tumbler
- příprava - přímo do skla na kostky ledu
4) Hudba soutěžícího určená na vystoupení musí být na USB (formát MP3 nebo
WAV).
5) Prostor pro trénink před vystoupením bude zajištěn v místě soutěže v prostorách k
tomu pořadatelem určených. Budou zajištěny tlumící gumy na podlahu.
6) Oblečení je doporučéné takové, jež bude reprezentovat barmany jako profesionály
svého oboru. V případě loga na oblečení je povoleno pouze logo domovského
podniku, v němž barman pracuje.
7) Nalévátka si soutěžící zajistí sám.
8) Je doporučeno si přinést své vlastní lahve.
9) Použití treninkových lahví na soutěžním vystoupení je zakázáno.
10)Na exhibition flair musí mít soutěžící v každé k použití určené lahvi nejméně 2cl
produktu.
11)Je zakázáno házet jakékoliv předměty do publika s vyjímkou papírových ubrousků.
12)Použití otevřeného ohně a pyrotechniky v rámci vystoupení je zakázáno.
13)Soutěžící startují na vlastní nebezpečí a poředatel neodpovídá za škody na zdraví
způsobené soutěžícími sobě či jiným osobám v průběhu soutěže
14)V případě nedodržení výšše uvedených pravidel bude soutěžící diskvalifikován!
Závěrečná ustanovení:
Soutěž je určena všem osobám starším 18-ti let.
Do soutěže bude zaregistrován pouze účastník, který řádně vyplní a zašle přihlášku.
Veškerá rozhodnutí poroty jsou konečná bez možnosti dovolat se.
Vítězem soutěže se stane soutěžící, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. Při
rovnosti bodů rozhoduje počet získaných trestných bodů.
Přesný program kvalifikace i finále bude uveřejněn na www.angelsflaircup.cz
Závaznou přihlášku zasílejte na emailovou adresu: richter@nebepraha.cz .
Výhry:
Kvalifikace: Věcné ceny a postup do Finále
Finále: Peněžité výhry v hodnotě 20 000,-Kč, pohár, diplom, věcné ceny
Pořadatel je oprávněn měnit pravidla soutěže, včetně termínu jednotlivých kol
soutěže.

Vyplněním údajú v přihlášce do soutěže a odesláním přihlášky do soutěže každý
účastník:
a. dává pořadateli v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s
použitím v přihlášce uvedené e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely
pořadatele.
b. dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se
zpracováním a užitím osobních údajů v rozsahu jměno, príjmení, kontaktní telefon, emailová adresa, uvedených v přihlášce do soutěže za účelem přověření jeho platné
účasti v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to po dobu 5
let.
c. dávápořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s
pořízením a užitím podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a
obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní
povahy pořízených pořadatelem, dle uvážení pořadatele v souvislosti s pořádáním
soutěže a předáváním výher pro komereční účely na všech komunikačních mediích
bez ohledu na jejeich povahu. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného,
časového, množstevního a územního omezení.

