ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A POLIȚIȘTILOR
SECȚIA ROMÂNĂ

2021

B EST
CH EF
IPA

CONCURS NAȚIONAL CULINAR

PROIECT INIȚIAT DE IPA SECȚIA ROMÂNĂ
DEZVOLTAT ȘI IMPLEMENTAT DE REGIUNEA 1 ILFOV
MANAGER CĂTĂLIN DASCĂLU - PREȘEDINTE

7-8 MAI 2021

PROGRAM:

32 ECHIPE
64 CONCURENȚI
16 POSTURI GĂTIT
ECHIPAMENTE
PROFESIONALE

PRIMA ZI :
BLACK BOX

PESTE 50 INVITAȚI

A DOUA ZI :
APERITIV ȘI MAIN COURSE CU
INGREDIENTE OBLIGATORII
DATE DE JURIU

2 BEST

J U R IU P R O F ES I O N I ST
BEST CHEF IPA - 2021

CONFRUNTAREA DIN BUCĂTĂRIE A PRIETENILOR NOȘTRI VA
FI ATENT SUPRAVEGHEATĂ ȘI JURIZATĂ DE PERSONALITĂȚI
DIN DOMENIUL CULINAR, CHEF ANTONIO PASSARELLI,
ȘTEFAN OPREA, PREȘEDINTELE ACOCIAȚIEI ȘI INSTITUTULUI
CULINAR “DISCIPLES ESCOFFIER” DIN ROMÂNIA,
CHEF EXECUTIVE ICDE DANIEL VAN DER VEKEN

ANTONIO
PASSARELLI

ȘTEFAN
OPREA

DANIEL
VAN DER VEKEN

CHEF
EXECUTIVE
PALATUL STIRBEY

Președintele Acociației
și Institutului Culinar
“Disciples Escoffier” din
România

CHEF
EXECUTIVE ICDE

BEST 3

BEST CHEF IPA - 2021

concursul se desfasoară într-o locaȚie de excepție
aparȚinÂnd partenerului nostru BILANCIA ROMÂNIA,
una dintre cele mai importante companii din Europa ce
activeazĂ În sectorul distribuȚiei de utilaje Și accesorii
pentru industria ospitalitĂȚii.

4 BEST

TEHNICI DE GĂTIT:
Tigaie, Cratița, Crud, Marinat

fiecare echipă va executa 4 porții “ÎN FARFURIE“
pentru fiecare preparat:
- 3 porții pentru juriu
- 1 porție pentru prezentare

BEST 5

BEST C H E F I PA
2021

Program prima zi
concurs

Start probă pentru prima grupă ora 9,30
Finish prima probă ora 12,30
Pauză de masă și de curațenie 12,30 – 14,00
Start probă a doua grupă ora 14,00
Finish a doua probă ora 18,00
Rămân 8 echipe (4 de la prima grupă și 4 de
la a doua grupă)

6 BEST

BEST C H E F IPA
2021

Program a doua zi
concurs

Start semifinală 8 echipe ora 9.30
Finish semifinală ora 12.00
Rămân 2 echipe
Pauză prânz și pregatiri finală 12.00 – 13.30
Start finală 2 echipe ora 13.30
Finish finală ora 16.30
Ceremonia de premiere câștigători ora
17.00
Locul 1 și locul 2 premii substanțiale,
toți ceilalți concurenți diplome de participare cu autograf de la juriu .

BEST 7

JURIZARE ȘI PONTAJ
- PREGĂTIRE “MISE EN PLACE“
- TEHNICA DE EXECUȚIE
- PREZENTARE : ASPECT, PLATING.
- MIROS ȘI AROME
- GUST
- ASOCIERE CU VIN
( PREZENȚA UNUI SOMMELIER )

20 21

BEST C H E F I PA
8 BEST
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VĂ ASTEPTĂM CU DRAG

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A POLIŢIŞTILOR
SECŢIA ROMÂNĂ

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL CULINAR

,,BEST CHEF IPA”
ediția I, 2021

DATE ALE ECHIPEI:
NUME SI PRENUME

1.
2.

ADRESA

NR. DE TELEFON

1.
2.

EMAIL
REGIUNEA DIN CARE FACE PARTE
SE SOLICITA CAZARE

DA
NU

ALTELE

Bucureşti, Șoseaua Fabrica de glucoză nr. 7, sector 2, Telefon : 0756011318, E-mail: ipailfov1@iparomania.ro

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A POLIŢIŞTILOR
SECŢIA ROMÂNĂ

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a …… .............................................................. ………, domiciliat/a în localitatea
………………………………..……, județul ………………….., strada ……………………………,
nr. …….., bl. …… , sc …………., ap. ………, posesor(oare) al/a CI seria ………, nr …………..,
eliberat de ………………………., la data de .............................. , CNP ………………………………,
participant/a la concursul organizat de către IPA SECȚIA ROMÂNĂ, îmi exprim acordul cu privire la
utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal, cuprinse în documentele depuse pe parcursul
desfășurării concursului.
Acestea vor fi folosite în scopul organizării și desfășurării concursului, în scop statistic, cât și
pentru arhivare, cu respectarea tuturor prevederilor legale. Numele și prenumele, numărul de telefon și
adresa de e-mail ale candidaților înscriși vor fi prelucrate și utilizate, pentru informarea corespunzătoare
a candidaților pe durata derulării concursului, iar numele și prenumele candidaților vor fi utilizate și
pentru afișarea listelor cu rezultatele finale ale concurenților.
Declar că am fost informat cu privire la toate drepturile mele conform „Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date”, precum și asupra faptului că datele furnizate vor fi tratate
confidențial, vor fi protejate, nu vor fi transmise către nicio terță parte decât în temei legal și vor fi
prelucrate în scop statistic în cadrul IPA Secția Română cu aplicarea tuturor măsurilor tehnice și
organizatorice adecvate pentru protejarea și securizarea acestora, fiind stocate și arhivate în cadrul IPA
SECȚIA ROMÂNĂ, în conformitate cu respectarea tuturor termenelor și prevederilor legale în
domeniu.

Data:

Semnătura:
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