
 

 

FERNET STOCK BAR COMPETITION 2021 

 

Řekni Bavorákem příběh svého baru 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE 

 

1. ZADÁNÍ  

• Soutěž pořádána pod patronátem spol. Stock Plzeň-Božkov 

• Soutěž je vedena v CZECH BARTENDERS LEAGUE 

 

FERNET STOCK BAR COMPETITION (dále jen soutěž) je soutěž oslavující jednoduchou krásu 

Bavoráku. Svou dostupností, jednoduchostí a flexibilitou těší majitele baru, barmana i hosta napříč 

republikou. V soutěži jde o promítnutí charakteru podniku do formy Bavoráku. 

 

Bavorák je dlouhý míchaný alkoholický nápoj s použitím min. 3cl Fernetu Stock Original, Fernetu 

Stock Citrus nebo Fernetu Stock Barrel Edition jako hlavní báze. 

 

2. PODMÍNKY REGISTRACE SOUTĚŽNÍHO DRINKU 

• povinný listing Fernetu Stock Original, Fernetu Stock Citrus a Fernetu Stock Barrel Edition  

• do 31.10.2021 - registrace cocktailu na stránkách CBA 

• Bavorák: 

o inspirovaný samotným barem / ideálním hostem baru 

o musí mít formu highball drinku 

o musí obsahovat minimálně 3cl FSO, FSC nebo FSB 

o musí být složen maximálně ze 3 složek včetně Fernetu Stock 

o každá složka se může skládat z několika ingrediencí (např. vícedruhový  sirup) 

• při registraci soutěžního drinku na https://www.cbanet.cz/cba_souteze je nutné uvést recepturu s 

postupem přípravy, dále je třeba poslat na info@cbanet.cz kvalitní fotografii drinku vyjadřující jeho 

příběh  

• spolupráce při vyhodnocování soutěže (počet prodaných drinků) 

 

  

3. PRŮBĚH SOUTĚŽE 

• 18.10. až 31.10. - registrace soutěžního drinku a zaslání fotografie (registrace drinku na 

https://www.cbanet.cz/cba_souteze, zaslání fotografie na info@cbanet.cz) 

• 1.11. až 30.11. - prodej registrovaného drinku v podniku 

o prezentace drinku na menu, tabuli, zrcadle… 

o spolupráce při vyhodnocování soutěže (počet prodaných drinků) 

o sběr liků pod fotkou svého drinku na profilu podpor_sveho_barmana_cz 

 

4. CENY PRO VÍTĚZE 

• Cena za prodej 

o největší prodej Fernetu Stock v rámci každého ze sedmi regionů 

o závoz Stock produktů v hodnotě 10 000 Kč pro každého regionálního vítěze 

• Cena za likes 

o nejvyšší počet likes na profilu podpor_sveho_barmana_cz 

o teambuilding v Prádle pro první team (max. 10 osob) 

• Cena za drink 

o Stock Ambasadors se shodnou na nejlepší receptuře 

o finanční odměna pro barmana 7500 Kč 

 

BODOVÁNÍ CBA CZECH BARTENDERS LEAGUE 

• Za registraci do soutěže a zaslání fotky drinku – 2 body každému barmanovi v týmu (drink 

registruje jeho autor)  

• Za prodej – 2 body každému barmanovi v týmu 

• Cena za prodej – 3 body každému barmanovi v týmu 

https://www.cbanet.cz/cba_souteze
https://www.cbanet.cz/cba_souteze


 

 

• Cena za likes – 3 body každému barmanovi v týmu 

• Cena za drink – 5 bodů barmanovi, který recepturu vymyslel a registroval 


