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GASTRO OLOMOUC - OLIMA CUP 

2018 

DEKORATIVNÍ PERNÍKY 

 

Termín soutěže: 4. 10. 2018 – junioři do 23 let 

                            6. 10. 2018   - senioři od 23 let výše. 

Vyhlášení výsledků za obě kategorie je 6. 10 .2018 

Prezence od 8,00 hodin. 

Soutěží se od 9,00  do 17 hodin. 

Startovné:  250.- Kč.  / 10 Eur   včetně 21% procent DPH 

Částka bude hrazena  na číslo účtu: 1932066389/0800 nebo hotově při prezenci. Přihlášení 

musí být provedeno elektronicky na www.akc.cz 

 

 

Soutěž je určena široké veřejnosti  bez omezení 

Propozice 

 

1. Kategorie                    Dekorativní perníky zdobené, malované nebo s využitím 2D techniky                   

2. Kategorie                    Dekorativní perníky 3D - Vitráže 

 

Propozice 

 kategorie  DEKORATIVNÍ PERNÍKY na téma: SVATEBNÍ SRDCE, zdobené, 

malované nebo s využitím 2D ART techniky 6 – 8 kusů (může být i více 

kusů), velikost dle vlastního uvážení, vytvořit kompozici z uvedeného 

množství, umístitelné do prostoru 80 x 80 cm. 

http://www.akc.cz/


 

 kategorie  DEKORATIVNÍ PERNÍKY, VITRÁŽE   na téma: TRUHLA PLNÁ 

POKLADŮ, množství a velikost dle vlastního uvážení, k dispozici bude 

prostor 80 x 80 cm 

POKYNY PRO OBĚ KATEGORIE 

Soutěžící může dodat více výrobků a může soutěžit v obou kategoriích!!!! 

Použít lze: zdobení bílou nebo barevnou glazurou, želatinu, karamel, barvy, 

prostorové dokorace – které nejsou součástí hodnocení 

Není povoleno použít: potahové a modelovací hmoty, čokoládu, sušené ovoce, 

květy, výztuže, jedlý papír a fondánový papír pro tisk. 

- Exponát musí zůstat vystavený po celou dobu soutěže od 9,00 – 17,00 hod. 

- Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky od 15 do 100 let věku. 

- Soutěžící si přiveze vlastní výzdobu a ubrus.   

- Soutěžící si doveze popisek s názvem výrobku a svým jménem.. 

- Pořadatel zajistí prostor pro vystavení perníků. 

Hodnotí se: 

Umělecké zpracování 

Celkový dojem, sladění barev v případě jijich použití                                                  25 bodů                                       

Použité techniky, dodržení pravidel (povoleno – nepovoleno)                                 25 bodů 

Vyjádření názvu výrobku                                                                                                  25 bodů  

Dominantní originální prvek a kreativita                                                                       25 bodů 

 

         

Hodnotící komise:  

Je sestavena z předních odborníků ČR.  

Garant soutěže: Bc. Jaroslava Londová 



 

 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 30. 9. 2017 

 

Startovné musí být uhrazeno do data konání soutěže. 

On-line přihlášky naleznete na http://www.akc.cz/.  

Na základě zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura a zaslána emailem. Doklad o 

provedené platbě Vám bude zaslán emailem. 

 

Z důvodů zajištění profesionální úrovně soutěže, je možné stornovat přihlášku nejpozději pět dní 

před datem konání soutěže. V případě pozdějšího stornování účasti na soutěži propadá celá 

částka ve prospěch AKC ČR. 

Stornování účasti na soutěži je možné pouze písemnou formou nebo emailem na sekretariát 

AKC ČR si vyhrazuje právo zrušit soutěžní kategorii z důvodu nenaplnění kapacity a to 

nejpozději dva dny před konáním soutěžní kategorie. 

 

Během celé soutěže se pořizuje fotodokumentace a video záznam pro potřeby pořadatelů, 

partnery a organizátory soutěže. Upozorňujeme na skutečnost, že přihlášením do soutěže 

automaticky poskytují účastníci soutěže souhlas s použitím pořízené fotodokumentace a 

video záznamu. 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

PŘIHLÁŠKA   soutěžícího 

 
 
JMÉNO SOUTĚŽÍCÍHO 

Trvalé bydliště: 

 

TELEFON: 

EMAIL: 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:  

NÁZEV SOUTĚŽNÍHO VÝROBKU: 

 

DATUM NAROZENÍ SOUTĚŽÍCÍHO: 

ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH:  

 

 

DALŠÍ INFORMACE, KTERÉ CHCI SDĚLIT PUBLIKU O SVÉ OSOBĚ: 

 

 


