Regulamin #VERAPIZZACONTEST
Konkurs VERA PIZZA daje możliwość wszystkim fanom zaprezentować
swoje umiejętność w przygotowaniu prawdziwej Pizzy Neapolitańskiej w domu
oraz wygrać profesjonalne bezpłatne kursy.
Wzorując się na kodeksie międzynarodowym (Disciplinare
Internazionale)
AVPN,
który
znajdziecie
na
stronie
https://www.pizzanapoletana.org/it/ricetta_pizza_napoletana,
uczestnicy
mogą zdecydować się na zrobienie pizzy margherity, marinary lub kreatywny
wariant z innymi składnikami.
Niezbędnym warunkiem jest przygotowanie pizzy w piekarniku
domowym (gazowym lub elektrycznym). Wyklucza się używanie
półprofesjonalnych i profesjonalnych piekarników/piecy.
Najładniejsze pizze i te najbardziej zbliżone do prawdziwej pizzy
neapolitańskiej zostaną nagrodzone przez jurorów.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich i składa się z dwóch etapów:
• PIERWSZY ETAP
Rozpoczyna się od godziny 12.00 (GMT +1) w czwartek 25 lutego i będzie
trwał do godziny 12.00 (GMT +1) do czwartku 25 marca 2021.
Osoby biorące udział muszą:
• Śledzić profil na Facebooku @verapizzanapoletana
• Wysłać przez Messengera do AVPN zdjęcie własnej pizzy wykonanej w
domu, wskazując nazwę pizzy, ogólne informacje uczestnika (imię i
nazwisko) oraz zdjęcie piekarnika domowego. Będą uznane wyłącznie
zdjęcia pizzy na pierwszym planie lub zdjęcia uczestnika, który trzyma
dobrze widoczną pizze na pierwszym planie.
Wysłane zdjęcia zostaną opublikowane w albumie “Vera Pizza Contest”
na stronie Facebooka @verapizzanapoletana i wszyscy będą mogli głosować za
pomocą prostego lika/lubię to.
20 zdjęć, które na koniec pierwszego etapu zdobędą najwięcej
polubień, przejdzie do drugiego etapu konkursu.
• DRUGI ETAP
20 zdjęć z największą liczbą polubień, zostanie ocenione przez 10
Maestro Pizzaiolo, którzy zdecydują o ostatecznej klasyfikacji finałowej do 29
marca 2021r.
Jurorzy będą brali pod uwagę kształt, sposób wypieczenia, prezentacje i
dodatki użyte do pizzy.
Skład jurorów będzie ogłoszony do 25 marca.

NAGRODY
1° miejsce wygrywa:
•

•
•
•
•
•
•

9-dniowy podstawowy kurs profesjonalny w AVPN School Neapolu, na stronie

https://www.pizzanapoletana.org/it/corso_base,
lub
5-dniowy
podstawowy
kurs
profesjonalny
on
line,
na
stronie
https://www.pizzanapoletana.org/it/web_school/2webcorso_base_vera_pizza_napoletana
1 piekarnik Ooni Koda 16
3 zestawy Molino Casillo - "Che il sapore abbia inizio"
1 zestaw produktów La Fiammante
1 zestaw produktów Latteria Sorrentina wybranych z strony
primotaglio.it
1 Campania Artecard 365 Gold
Kit “A casa Mia” + płyta + powierzchnia robocza linea Amica Gi.Metal.

2° miejsce wygrywa:
• 2/3-dniowy kurs profesjonalny zaawansowany w AVPN School Neapolu,
na stronie https://www.pizzanapoletana.org/it/corsi_avanzati lub 2/3dniowy
kurs
on
line
zaawansowany,
na
stronie
https://www.pizzanapoletana.org/it/web_school/corsi_avanzati_online
• 2 zestawy Molino Casillo - "Che il sapore abbia inizio"
• 1 zestaw produktów La Fiammante
• 1 zestaw produktów Latteria Sorrentina wybranych z strony
primotaglio.it
• 1 Campania Artecard 365 Gold
• kit “A casa Mia” + płyta linea Amica Gi.Metal
3° miejsce wygrywa:
• 4-godzinny amatorski kurs do wykonania w AVPN School Neapolu, na
stronie
https://www.pizzanapoletana.org/it/pizzaiolo_napoletano_per_un_gio
rno lub 2-godzinny amatorski kurs on line, na stronie
https://www.pizzanapoletana.org/it/web_school/19pizzaiolo_napoletano_per_un_giorno_on_line
• 1 zestaw Molino Casillo - "Che il sapore abbia inizio"
• 1 zestaw produktów La Fiammante

•
•
•

1 zestaw produktów Latteria Sorrentina wybranych z strony
primotaglio.it
1 Campania Artecard 365 Gold
kit “A casa Mia” linea Amica Gi.Metal

Zwyciężcy mają możliwość podarować nagrody innej osobie.
Uczestnicy zobowiązani do zapoznania się z wyżej wymienionym regulaminem.
Uwagi
Uczestnik upoważnia Associazione Verace Pizza Napoletana, do używania i
publikacji, w formie papierowej i multimedialnej (internet, radio i telewizja)
przepisu na pizzę, zdjęć i materiałów wysłanych do udziału w konkursie.
Biorąc udział w niniejszym konkursie, autorzy zdjęć na Facebooku potwierdzają
i zaświadczają że:
• materiał opublikowany na Facebooku w celu udziału w konkursie jest
rzeczywiście wykonany przez nich;
• należy do obowiązków każdego uczestnika upewnienie się czy zdjęcia nie
wzbudzą żadnych kontrowersji prawnych;
• organizator ma prawo usunięcia z konkursu zdjęć uznanych za
nieodpowiednie i niespełniających określonych warunków, tak jak może
uznać ze nie opublikuje zdjęć na swoich portalach, uprzedzając
uczestnika poprzez wysłanie do niego wiadomości.
Przetwarzanie zebranych danych z okazji niniejszej inicjatywy odbędzie się,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie prywatności, jak ustalone przez
DPR Regolamento (Ue) n.2016/679, który wszedł w życie 25 maja 2018, w celu
zarządzania konkursem, inicjatyw AVPN.

