ПРАВІЛЫ КОНКУРСУ
«Бульбашъ. Амбасадар брэнда»
ААТ «Завод Бульбашъ» запрашае прафесійных бармэнаў прыняць удзел у беларускім рэспубліканскім конкурсе
«Бульбашъ. Амбасадар брэнда» (далей — Конкурс), фінал якога пройдзе 19 снежня 2017 года.
1. АГУЛЬНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ
1.1. Конкурс праводзіцца ІП Хачатран В.М. і ІП Мельнікавым Я.С. (далей па тэксце — Арганізатар) па заданні ААT
«Завод Бульбашъ».
1.2. Арганізатар уручае ўзнагароду, вызначаную ў раздзеле 4 Правілаў (далей па тексце — Узнагарода),
Удзельніку, прызнанаму пераможцам (далей по тэксце — Пераможца), за выкананне задання, вызначанага ў
раздзеле 4 Правілаў.
1.3. Арганізатар пры правядзенні Конкурсу ставіць перад сабой наступную грамадска-карысную мэту: спрыяць
папулярызацыі брэнда «Бульбашъ» сярод вядучых беларускіх бармэнаў, прафесійнаму росту Удзельнікаў
Конкурсу, звярнуць увагу грамадскасці на неабходнасць развіцця культуры піцця, палепшыць імідж айчынных
напояў у Рэспубліцы Беларусь.
1.4. Арганізатар пры правядзенні Конкурсу ставіць перад сабой наступныя задачы: знаёмства з новымі
тэндэнцыямі ў індустрыі; выяўленне найлепшых бармэнаў, якія дэманструюць высокі прафесіяналізм у працы з
гарэлкай; трансляцыя прынцыпаў адказнага стаўлення да ўжывання алкагольных напояў; выбар амбасадара
брэнда сярод прафесіяналаў сферы.
2. ЗВЕСТКІ ПРА АРГАНІЗАТАРА І ЗАКАЗЧЫКА
2.1. Конкурс праводзіцца ІП Хачатран В.М. і ІП Мельнікавым Я.С.
2.2. Заказчык правядзення Конкурсу: ААТ «Завод Бульбашъ».
2.4. Электронны адрас Арганізатара: khachatryan.olya@gmail.com.
2.5. Сайт Конкурсу — www.bulbash.com (далей па тексце — Сайт Конкурсу).
3. ЗВЕСТКІ ПРА ТЭРМІНЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ
3.1. Тэрмін падачы заявак на ўдзел: з 20.11.2017 па 04.12.2017 23:59, уключна.
3.2. Тэрмін вызначэння Пераможцы: 19 снежня 2017 года.
3.3. Тэрмін аб’яўлення Пераможцы і размяшчэння інфармацыі пра Пераможцу на Сайце Конкурсу — на працягу 1
(аднаго) дня з моманту вызначэння Пераможцы.
3.4. Тэрмін уручэння Узнагароды — на працягу 10 (дзесяці) каляндарных дзён з моманту вызначэння Пераможцы.
4. АСНОЎНЫЯ ПРАВІЛЫ
4.1. Да ўдзелу ў Конкурсе дапускаюцца асобы ва ўзросце ад 18 гадоў, з вопытам працы бармэнам ад 6 месяцаў.
Удзельнікамі могуць з’яўляцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь і іншых дзяржаў, пражываючыя на тэрыторыі
Рэспублікі Беларусь. Удзельнікамі не могуць быць супрацоўнікі і прадстаўнікі Арганізатара,Заказчыка Конкурсу,
афіліраваныя з Арганізатарам i Заказчыкам Конкурсу асобы, члены іх сямей, а таксама супрацоўнікі іншых
юрыдычных асоб, якія маюць дачыненне да арганізацыі і правядзення Конкурсу.
4.2. Для ўдзелу ў Конкурсе неабходна запоўніць і зарэгістраваць форму рэгістрацыі на Сайце Конкурсу
www.bulbash.com у перыяд з 20.11.2017 па 04.12.2017 (да 23.59, уключна).
4.3. Посля атрымання запоўненай формы рэгістрацыі Арганізатары пацвярджаюць удзел адпраўніка па тэлефоне
або электроннай пошце ў тэрмін не пазней за 05.12.2017.
4.4. Конкурс праходзіць у 3 этапы: адборачны тур, паўфінал, фінал.
4.5. Колькасць Удзельнікаў у адборачным туры і ў паўфінале не абмежаваная.
4.6. У адборачным туры неабходна зарэгістравацца на Сайце Конкурсу www.bulbash.com і наведаць семінар.
4.7. У паўфінале неабходна напісать тэст на праверку тэарэтычных ведаў і набраць максімальную колькасць
балаў. Адборачны тур і паўфінал праходзяць 06.12.2017.
4.8. Максімальная адзнака за тэст складае 20 балаў. На прахаджэнне тэсту даецца 20 хвілін.
4.9. Удзельнікі, якія прайшлі ў фінал, будуць спаборнічаць за галоўную Узнагароду ў тры этапы:
4.9.1. стварыць аўтарскі кактэйль (на працягу 5 дзён з моманту правядзення семінара) на аснове новага прадукту,
згодна з адкрытымі крытэрыямі ацэнкі. Крытэрыі Ацэнкі з’яўляюцца Дадаткамі №1 і №2 да сапраўдных Правілаў
Конкурсу.
4.9.2. Прыняць удзел у творчым відэаконкурсе на распрацоўку арыгінальнага рытуалу падачы гарэлкі (на
прыкладзе новага продукту, прадстаўленага на прэзентацыі 06.12.2017г.) Патрабаванні да творчага конкурсу
будуць перададзеныя 15 Удзельнікам, якія по выніках тэсту пройдуць у фінал. Тэрмін правядзення творчага

конкурсу: з 08.12.2017г. па 17.12.2017г. да 23:59, уключна. Максімальны бал за удзел складае 10 балаў і будзе
ўлічвацца пры вызначэнні фіналіста Конкурсу.
4.9.3. Пасля вызначэння 15 фіналістаў па выніках тэсту, прайсці сумоўе i заключыць пагадненне з ААT «Завод
Бульбашъ» у перыяд з 11.12.2017г. па 13.12.2017г. Прахаджэнне сумоўя i заключэнне пагаднення з’яўляюцца
абавязковай часткай для прахаджэння ў фінал. Максімальны бал за сумоўе складае 10 балаў і будзе ўлічвацца
пры вызначэнні фіналіста Конкурсу.
4.10. Усім Удзельнікам адборачанага туру неабходна прыбыць на месца яго правядзення не пазней чым за 30
(трыццаць) хвілін да пачатку. Спазненне на рэгістрацыю можа выклікаць дыскваліфікацыю.
4.11. Усім Удзельнікам, якія прайшлі ў фінал, неабходна прыбыць на месца правядзення Конкурсу не пазней чым
за 30 (трыццаць) хвілін да пачатку.
4.12. Для ўдзелу ў фінале будуць вызначаныя 15 Удзельнікаў, па выніках паўфіналу.
4.13. Да фіналу дапускаюцца Удзельнікі, якія даслалі ўсю неабходную інфармацыю да 15.12.2017 да 23:59,
уключна, а таксама якія прынялі ўдзел у творчым конкурсе, прайшлі сумоўе i заключыли пагадненне с ААT «Завод
Бульбашъ».
4.14. 15.12.2017 Удзельнікі, якія прайшлі ў фінал, мусяць прадставіць склад аўтарскага кактэйлю, які будзе
прадстаўлены ў фінале, на e-mail: khachatryan.olya@gmail.com.
4.15. Парадак выступлення кожнага Удзельніка вызначаецца жараб'ёўкай.
4.16. У фінале, канкурсанты выступаюць самастойна цягам 5 (пяці) хвілін. Час для падрыхтоўкі кожнага
Удзельніка складае 5 (пяць) хвілін. Калі бармэн будзе гатовы да выступлення — ён мусіць паведаміць пра гэта
Арганізатарам, падняўшы руку. Пасля выступлення Удзельнік мусіць пакінуць працоўнае месца ў тым жа
выглядзе, у якім атрымаў.
4.17. Набор магчымых інгрэдыентаў для аўтарскага кактэйлю застаецца на выбар кожнага фіналіста. Абавязковым
інгрэдыентам для аўтарскага кактэйлю з’яўляецца новы прадукт, які будзе прадстаўлены на семінары
06.12.2017г.
4.18. Фіналісты абавязаныя прадставіць усе інгрэдыенты для кактэйлю ў колькасці дастатковай на 13 (трынаццаць)
порцый у дзень правядзення Конкурсу 19.12.2017. Падчас выступлення Удзельнік прэзентуе 2 (дзве) порцыі
кактэйлю для дэгустацыйнага журы і перадае 1 порцыю кактэйлю для стварэння фатаграфіі кактэйляў фіналістаў.
Выступленне фіналіста абавязкова мусіць уключаць у сябе прэзентацыю рытуалу падачы гарэлкі, прадстаўленага
фіналістам падчас творчага конкурсу.
4.19. Набор інвентару і посуду для кожнага фінальнага выступлення не можа мець фірменныя знакі іншых
кампаній, акрамя брэнда «Бульбашъ», або мусіць быць небрэндзіраваным.
4.20. Выступленне Удзельнікаў ацэньваецца тэхнічным і дэгустацыйным журы.
4.21. Максімальная колькасць балаў, якую прысуджае дэгустацыйнае журы: 40 балаў.
4.22. Максімальная колькасць балаў, якую прысуджае тэхнічнае журы: 10 балаў, максімальны памер штрафу за
тэхнічныя парушэнні: 10 балаў.
4.23. Перад пачаткам выступлення, тэхнічнае журы агледзіць кожнае з працоўных месцаў.
4.24. Дэгустацыйнае журы ацэньвае выступленне і кактэйль, прыгатаваны Удзельнікамі фіналу згодна з
Крытэрыямі Ацэнкі, якія з’яўляюцца Дадаткамі №1 і №2 да сапраўдных Правілаў Конкурсу.
4.25. Пераможца вызначаецца шляхам падсумавання набраных балаў за тэст, творчы конкурс, сумоўе,
выступленне ў фінале і тэхнічнае выкананне. Максімальная колькасць: 80 балаў.
4.26. Па выніках выступлення і падліку балаў вызначаюцца канкурсанты, якія зоймуць першыя тры прызавыя
месцы (3 чалавекі).
4.27. Узнагарода за першае месца складае 4 000,00 (чатыры тысячы) беларускіх рублёў (грашовыя сродкi для
выплаты падатку ў памеры 597,70 бел.руб). Узнагарода за другое месца складае 2 000,00 (дзве тысячы)
беларускіх рублёў (грашовыя сродкi для выплаты падатку ў памеры 298,85 бел.руб). Узнагарода за трэцяе месца
складае 1 000,00 (адну тысячу) беларускіх рублёў (грашовыя сродкi для выплаты падатку ў памеры 149,43
бел.руб). Падатак выплачвае Удзельнiк - пераможца.
4.28. Галоўная Узнагарода — магчымасць стаць Амбасадарам брэнда «Бульбашъ».
4.29. Дадаткова будзе арганізаваны прыз сімпатый гледачоў, які будуць прысуджаць госці фіналу Конкурсу.
4.30. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і не падлягае перагляду.
4.31. Правілы ўдзелу, а таксама Крытэрыі Ацэнкі з’яўляюцца адкрытымі і вядомымі загадзя.
4.32. Усе выдаткі, звязаныя з праездам, пражываннем і харчаваннем Удзельнікі нясуць самастойна.

4.33. Арганізатары пакідаюць за собой права змяніць Правілы, папярэдзіўшы пра змены зарэгістраваным
Удзельнікам загадзя.
4.34. Арганізатары пакідаюць за собой права адмовіць у рэгістрацыі Удзельніка без тлумачэння прычыны.
4.35. Арганізатары не нясуць адказнасць за любыя траўмы, атрыманыя Удзельнікам падчас выступлення або
трэніроўкі.
4.36. Арганізатары не нясуць адказнасць за страту асабістых рэчаў Удзельнікам.
5. ДАДАТКОВЫЯ УМОВЫ
5.1. Забаронена апранаць любую форму з рэкламай брэндаў, якія не з’яўляюцца партнёрамі або Арганізатарамі
Конкурсу.
5.2. Забароненае любое выкарыстанне адкрытага агню і піратэхнікі.
5.3. Забароненыя непрыстойныя дзеянні сексуальнага характару, праяўленне расавай нецярпімасці.
5.4. Забаронена выкідаць у залу для гледачоў сурвэткі, лёд, і г.д.
5.5. Забаронена загадзя адкаркоўваць сокі, напоі і г.д.
5.6. Забаронена загадзя выкладаць сурвэткі, бірдэкелі на стойку, даставаць саломінкі з посуду Арганізатара.
5.7. Усе рэцэпты аўтарскіх кактэйляў фіналістаў Конкурсу могуць быць выкарастаныя ААТ «Завод Бульбашъ» у
маркетынгавых мэтах без пісьмовага ўзгаднення з Удзельнікам.
5.8. Любы з канкурсантаў, пацвярджаючы свой удзел у Конкурсе, пагаджаецца з вышэйпададзенымі Правіламі і
бярэ абавязак дакладна кіравацца імі, такім чынам выказваючы сваю павагу да Арганізатараў і сапернікаў.
5.9. Прымаючы ўдзел у Конкурсе, Удзельнік дае сваю згоду на збор, апрацоўку, захоўванне яго асабістых даных.
Уся асабістая інфармацыя, у тым ліку прозвішча, імя, імя па бацьку, узрост, нумар кантактнага тэлефона
Удзельніка, будзе выкарыстоўвацца выключна Арганізатарам або ўпаўнаважанымі ім асобамі, якія дзейнічаюць
на аснове пагадненняў пра неразгалошванне канфідэнцыяльнай інфармацыі, і не будзе прадстаўляцца ніякім
іншым трэцім асобам.
5.10. Пытанні, якія ўзнікаюць у сувязі з удзелам у Конкурсе, прадстаўленнем работ, атрыманнем Узнагарод,
Удзельнікі могуць адпраўляць Арганізатару на e-mail: khachatryan.olya@gmail.com.
5.11. Усе спрэчныя пытанні, якія датычацца дадзенага Конкурсу, рэгулююцца дзеючым заканадаўствам Рэспублікі
Беларусь.
6. ПРАГРАМА КОНКУРСУ
6.1. Праграма правядзення фіналу Конкурсу:
15:30-16:00 Збор Удзельнікаў.
16:00-16:40 Семінар запрошанага спікера.
17:00-21:30 Выступленні фіналістаў.
20:30-21:20 Перапынак, падвядзенне вынікаў.
21:30-21:50 Узнагароджанне фіналістаў.
Арганізатары жадаюць усім Удзельнікам поспехаў і зычаць максімальна раскрыць свой талент!

Дадатак №1 да Правілаў Конкурсу (Бульбашъ. Амбасадар брэнда)
Крытэрыі ацэнкі
Тэхнічны ліст
Удзельнік № ___
Прозвішча, імя, імя па бацьку __________________________________________
Назва Кактэйлю _______________________
Тэхнічны крытэрый

Колькасць балаў
(+1, за памылку 1)

Падрыхтоўка працоўнага месца
Ахаладжэнне інвентару
Ахаладжэнне посуду падачы
[1] Падзенне
Зліванне талай вады/льду
Праліванне
[2] Работа з інвентаром
Уборка працоўнага месца
[3] Паслядоўнасць дзеянняў
Прытрымліванне таймінгу

Каментарыі:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Агульная колькасць балаў: __________
Журы (прозвішча, імя, імя па бацьку): __________________________________________________________________

Дадатак №2 да Правілаў Конкурсу (Бульбашъ. Амбасадар брэнда). Крытэрыі ацэнкі
Ацэначны ліст. Асноўнае журы
Прозвішча, імя, імя па бацьку сябра журы __________________________________________
Прозвішча, імя, імя
па бацьку
фіналіста

Знешні выгляд
кактэйлю
(Посуд падачы,
колер, гарнір)
(1–10 балаў)

Водар
(комплексны,
які падкрэслівае
смак кактэйлю)
(1-10 балаў)

Смак
(першыя адчуванні,
спалучэнне смаку з
асноўным алкаголем,
збалансаванасць,
посмак)
(1-10 балаў)

Агульнае
выступленне
(ахайнасць,
прэзентацыя
кактэйлю, акцэнт на
брэнд)
(1-10 балаў)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Каментарыі:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Агульная колькасць балаў: __________

