GIFFARD WEST CUP 2022
GIFFARD WEST CUP 2022 pořádá společnost Stock Plzeň-Božkov ve spolupráci se společností
Giffard. Jde o soutěž, která je součástí seriálu CBA Czech Bartenders League.
Po mnoha měsících ticha je čas zvýšit hlasitost a pobavit se s likéry Giffard.
Naslouchejte chutím, osvoboďte svojí kreativitu hudbou nebo písni, která inspiruje váš život za
barem. Vytvořte koktejl symbolizující silné spojení mezi hudbou a barmanstvím. Jako vaší hlavní
múzu použijte likéry Giffard.
Hrajte o možnost vycestovat na 4 dny do Francie, postavit se za bar na pařížském Whisky Live
spolu s barmany z celého světa a navštívit nádherné město Angers, kde rodina Giffard vyrábí svoje
legendární produkty.
Vítěz globálního kola bude moct zorganizovat sérii guest bartendingů v jedné ze soutěžících zemí.

TERMÍNY
3.6. – 10.6.
REGISTRACE SOUTĚŽÍCÍCH
Barmani a barmanky se musejí do soutěže nejprve registrovat, a to nejpozději 10.6. do 12h. Registrace probíhá na stránkách cbanet.cz. Stačí uvést jméno a příjmení, kontaktní údaje (včetně telefonu a emailové adresy), název baru a město, v němž se nachází. Registrace je limitována na
prvních 30 příhlášených. Soutěžící, kteří nejsou registrovanými členy CBA, se pro tento účel
brarmanské soutěže na stránkách CBA registrují jako člen, ale bez platby příspěvku.

13.6. - 15.6.
VYLOSOVÁNÍ A ZASLÁNÍ SIRUPU
V prvním kole soutěže se bude pracovat se sirupama Giffard. Registrovaným soutěžícím losem přidelíme jednu z příchutí (bezinka, růžový grep, mango, passion fruit, rebarbora). Vybranou příchuť
zašleme na uvedenou adresu.
15.6. – 24.6.
VYPRACOVÁNÍ RECEPTUR A JEJICH REGISTRACE NA WEBU CBA
Soutěžící vytvoří drink na téma „Listen to the Flavours“ za použití minimálně 1cl vylosovaného sirupu Giffard (bezinka, růžový grep, mango, passion fruit, rebarbora) a 2cl jednoho z produktů
společnosti Stock Plzeň-Božkov (Johnnie Walker Black Label, Abuelo Anejo 5y, Roku Gin,
Amundsen Deep Blue, Republica Exclusiva, Smirnoff Red, Jim Beam Black, Gordon's gin).
Nejpozději 24.6. ve 23.59 hod. musejí recepturu nahrát na web CBA.
Za vypracování drinku a jeho registraci získá každý soutěžící 5b do celkového hodnocení
CBA Czech Bartenders League
28.6. – 29.6.
REGIONÁLNÍ SEMINIFINÁLE
Soutěžíci odprezentují svůj drink lokální porotě (prezentace může proběhnout v češtině) v Praze
nebo v Brně. Místo pro semifinále bude upřesněno. Porota vybere 8 finalistů, každý dostane 1000
Kč na přípravu na regionální finále.

30.6. – 11.7.
VYPRACOVÁNÍ FINÁLOVÝCH RECEPTUR
Finalisté vytvoří drink na téma „Listen to the Flavours“ za použití minimálně 2cl likérů Giffard a
2cl jednoho z produktů společnosti Stock Plzeň-Božkov (Johnnie Walker Black Label, Abuelo
Anejo 5y, Roku Gin, Amundsen Deep Blue, Republica Exclusiva, Smirnoff Red, Jim Beam Black,
Gordon's gin). Likér musí hrát hlavní roli, teda musí ho použít ve stejném množství jako základní
destilát (příklad. Když bude drink obsahovat 3cl Amundsen Deep Blue, musíte použít minimálně
3cl likérů Giffard). Finálovou recepturu finalisté zašlou na email zástupce spoločnosti Stock PlzeňBožkov.
12.7.
REGIONÁLNÍ FINÁLE
Soutěžíci odprezentují svůj drink mezinárodní porotě (prezentace proběhne v angličtině) v Praze.
Porota vybere 1 vítěze, který se zúčastní globálního finále ve Francii. Místo pro finále bude upřesněno.
CENY PRO VÍTĚZE
Odměnou pro vítěze je účast na globálním finále, které bude probíhat 4 dny ve Francii. V rámci něj
se postaví za bar na prestížním festivalu Whisky Live v Pařiži a navštíví domov společnosti Giffard,
malebné městečko Angers. Zabojuje o možnost zorganizovat sérii guest bartendingů v jednom ze
zapojených států.
Soutěžící na 2. místě obdrží 6000 Kč a pro třetího v pořadí je nachystána odměna ve výši 3000 Kč.
Rozdělení bodů do Czech Bartenders League dle pořadí za finále:

1.
2.
3.
4.
5.

Místo
Místo
Místo
Místo
Místo

10 bodů
8 bodů
6 bodů
4 body
2 body

Celkem může soutěžící barman dosáhnout 15 ti bodů.

STANOVY SOUTĚŽE
REGISTRACE DO SOUTĚŽE
a) Musí proběhnout v době od PÁTKU 3.6. nejpozději do PÁTKU 10.6. do 12h
b) Registrace probíhá na stránkách cbanet.cz.
c) Registrace vás opravňuje účastnit se barmanské soutěže.
REGISTRACE SOUTĚŽNÍHO DRINKU
a) Vyhotovení a registrace soutěžního drinku musejí proběhnout od STŘEDY 15.6. nejpozději do PÁTKU
24.6.
b) Každý barman obdrží od společnosti Stock Plzeň-Božkov pro přípravu soutěžního koktejlu láhev sirupu
Giffard, která mu bude přidělena losem.
SOUTĚŽNÍ DRINK (SEMIFINÁLE)
a) Může jít o alkoholický nápoj libovolné kategorie.
b) Musí obsahovat minimálně 1 cl vylosovaného sirupu Giffard.

c) Musí obsahovat minimálně 2 cl produktů společnosti Stock Plzeň-Božkov (Johnnie Walker Black Label, Abuelo Anejo 5y, Roku Gin, Amundsen Deep Blue, Republica Exclusiva, Smirnoff Red, Jim Beam
Black, Gordon's gin).
d) Doporučuje se držet se při přípravě soutěžního drinku citu k ochraně životního prostředí.
SOUTĚŽNÍ DRINK (FINÁLE)
a) Může jít o alkoholický nápoj libovolné kategorie.
b) Musí obsahovat minimálně 2 cl likéru Giffard, který si soutěžící budou moct vybrat při
semifinálovém kole.
c) Musí obsahovat minimálně 2 cl produktů společnosti Stock Plzeň-Božkov (Johnnie Walker Black Label, Abuelo Anejo 5y, Roku Gin, Amundsen Deep Blue, Republica Exclusiva, Smirnoff Red, Jim Beam
Black, Gordon's gin).
d) Likér musí soutěžící použít ve stejném množství jako základní destilát (příklad. Když bude drink
obsahovat 3cl Amundsen Deep Blue, musíte použít minimálně 3cl likérů Giffard).
e) Doporučuje se držet se při přípravě soutěžního drinku citu k ochraně životního prostředí.

1.

Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Pořadatel soutěže, Stock Plzeň-Božkov, jakožto správce osobních údajů („Správce“) zpracovává osobní údaje
soutěžícího, jež poskytl v průběhu soutěže, přičemž právním základem je plnění smlouvy, a to v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů („GDPR“):
Totožnost
a kontaktní STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň-Božkov,
údaje Správce
Česká republika, IČO: 27904636, spisová značka C 21004,
vedená u Krajského soudu v Plzni, kontaktní email: stock@stock.cz

Rozsah
údajů

zpracovávaných Jméno, příjmení, věk, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)

Účely zpracování

Organizace, vyhodnocení soutěže a realizace výher.

Právní základ pro zpraco- Plnění smlouvy
vání
Doba, po kterou budou Po dobu nezbytně nutnou k organizaci soutěže a u výherce následně po
osobní údaje uloženy
dobu danou zákonem.
Příjemci
Poučení subjektu údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování. Máte právo na přenositelnost údajů. Práva
lze uplatnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše
uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

2.

Správce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a ust. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, bezplatně jméno a příjmení soutěžících v médiích (včetně
internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s
propagací výrobků a služeb, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové
a obrazové záznamy soutěžícího. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení soutěže.
V případě neudělení souhlasu není možné se soutěže účastnit.

