تنظيم #VERAPIZZACONTEST
تقدم مسابقة TRUE PIZZAلجميع محبي البيتزا الفرصة للتعبير عن قدرتهم على صنع بيتزا نابولي في المنزل
والفوز بدورات تدريبية مجانية.
بمساعدة  ،AVPN International Disciplinaryالمتاحة على
 ،https://www.pizzanapoletana.org/it/ricetta_pizza_napoletanaيمكن للمشاركين اختيار صنع
Margheritaأو Marinaraأو البديل اإلبداعي بمكونات أخرى.
الشرط األساسي ،دون أي انتقاص ،هو الخبز في فرن كهربائي من النوع المنزلي .يرجى العلم أن البيتزا المخبوزة
في أفران كهربائية شبه احترافية ومحترفة والبيتزا المطبوخة بطريقة الدمج مستبعدة من المنافسة .يُسمح بالبيتزا
المخبوزة في فرن الغاز المنزلي وتلك المطبوخة على حجر حراري أو صفيحة فوالذية موضوعة داخل الفرن
(كهربائية أو غازية).
سيتم منح أجمل بيتزا تم تقييمها من الناحية الجمالية والتي تتوافق مع True Neapolitan Pizzaمن قبل لجنة
تحكيم موثوقة.
االشتراك في المسابقة مجاني تمامًا.
المسابقة مفتوحة للجميع وتنقسم إلى مرحلتين:
1.المرحلة األولى
سيستمر من الساعة )12.00 (GMT +1يوم الخميس  24فبراير إلى ) 12.00 (GMT +1يوم الخميس  24مارس
2022.
يجب على الراغبين في المشاركة:
•اتبع الملف الشخصي على Facebookverapizzanapoletana
•أرسل إلى AVPNصورة للبيتزا المصنوعة منزليًا عبر Messengerمع ذكر اسمها والتفاصيل الشخصية للمشارك
(االسم واللقب )وصورة الفرن الكهربائي.
لكي نقبل الصور  ،يجب على المشاركين التأكد من أنهم إما يقدمون صورة حيث تكون البيتزا في المقدمة أو صورة
تظهر المشارك يحمل بيتزا واضحة ومرئية.
سيتم نشر الصور المرسلة في ألبوم ""Vera Pizza Contestعلى صفحة Facebookverapizzanapoletana
ويمكن ألي شخص التصويت بإعجاب بسيط.
يحق ألكثر  50صورة تصويتًا في نهاية المرحلة األولى (12.00بتوقيت جرينتش +1في  24مارس )الوصول إلى
المرحلة الثانية.

2.المرحلة الثانية

تتضمن المرحلة الثانية تقييمًا نهائيًا ألكثر  50صورة تصويتًا من قبل لجنة تحكيم مكونة من 10خبراء بيتزا سيقررون ،
وفقًا لتقديرهم الخاص  ،الترتيب النهائي بحلول  30مارس.
سيعبر الحكام عن أنفسهم مع مراعاة الشكل والطبخ والنكهة وأخيرًا ملء البيتزا.
سيتم اإلعالن عن تشكيل لجنة التحكيم وأعضائها في  24مارس.
الجوائز
سيفوز المصنف األول:
دورة مهنية أساسية لمدة 9أيام تُعقد في مدرسة AVPNفي نابولي  ،كما هو موضح على موقع الويب ،https://www.pizzanapoletana.org/it/corso_baseأو بدال ً من ذلك دورة تدريبية مهنية أساسية على اإلنترنت
لمدة  5أيام  ،مثل المشار إليها في الموقع https://www.pizzanapoletana.org/it/web_school/2-
webcorso_base_vera_pizza_napoletana
 عدد 1 Ooni Karu 16فرن عدد 1ماعون عجن ماركة كابوتو عدد 1عجان ماركة مكنوسود ماسيا M7 تشكيلة من منتجات الفيامنتي تشكيلة من منتجات سورينتيناطقم "A casa Mia" +لوحة من خط Gi.Metal Amicaسيفوز المصنف الثاني:
دورة مهنية متقدمة لمدة يومين أو ثالثة أيام تُعقد في مدرسة AVPNفي نابولي  ،ويتم اختيارها بحرية من بينتلك المدرجة على الموقع https://www.pizzanapoletana.org/it/corsi_avanzatiأو بدال ً من ذلك دورة عبر
اإلنترنت 2/3أيام متقدم  ،كما هو موضح في الموقع
https://www.pizzanapoletana.org/it/web_school/corsi_avanzati_online
 عدد 1ماعون عجن ماركة كابوتو تشكيلة من منتجات الفيامنتي تشكيلة من منتجات سورينتيناطقم "A casa Mia" +لوحة من خط Gi.Metal Amicaالمصنف الثالث سيفوز:
دورة هواة لمدة  4ساعات تُعقد في مدرسة AVPNفي نابولي  ،كما هو موضح على موقع الويبhttps://www.pizzanapoletana.org/it/pizzaiolo_napoletano_per_un_giornoأو  ،بدال ً من ذلك  ،دورة
هواة عبر اإلنترنت لمدة ساعتين كما هو موضح في https : //www.pizzanapoletana.org/it/web_school/19-
pizzaiolo_napoletano_per_un_giorno_on_line
 عدد 1ماعون عجن ماركة كابوتو تشكيلة من منتجات الفيامنتي تشكيلة من منتجات سورينتينا-طقم "A casa Mia" +لوحة من خط Gi.Metal Amica

الفائزون لديهم الفرصة لمنح الجائزة لشخص آخر.
يتم تأهل الفائزين بالمراكز 4إلى 10تلقائيًا لنهائي فئة الهواة في أولمبياد True Neapolitan Pizza 2022
يحصل أول  50مشاركًا على عضوية مجانية في True Neapolitan Pizza Club
تخضع المسابقة لهذه اللوائح  ،مثل اشتراط استشارة المشاركين قبل االنضمام.

يرجى المالحظة:
يعين المشارك ويصرح لجمعية True Neapolitan Pizza Associationباستخدام ونشر نسخ الوصفة الورقية
والوسائط المتعددة (اإلنترنت والراديو والتلفزيون ) ،والصور والمواد المرسلة  ،والتي تم إنشاؤها ونشرها للمشاركة
في المسابقة.
من خالل المشاركة في هذه المسابقة  ،يؤكد أصحاب الصور على Facebookويقرون ما يلي:
المواد التي تم تحميلها على Facebookبغرض المشاركة في المسابقة تم إنشاؤها من قبل أنفسهم ؛يتحمل كل مشارك مسؤولية التأكد من أن الصور المنشورة لن تثير أي نوع من النزاع القانوني ؛يحق للمنظم أن يزيل من المسابقة أي صور تعتبر غير مناسبة وال تستوفي المعايير المذكورة أعاله  ،وكذلك عدمنشرها على قنواته  ،بعد إرسال رسالة خاصة إلى المشارك.
ستتم معالجة البيانات التي تم جمعها بمناسبة هذه المبادرة  ،وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بالخصوصية  ،مع الئحة
( DPRاالتحاد األوروبي ) 2016/679التي دخلت حيز التنفيذ في 25مايو  ،2018ألغراض إدارة مسابقة مبادرات
AVPNالمرتبطة بالمسابقة وتوزيع جوائز االستحقاق.

