
 

NAGRADNO TEKMOVANJE »Caffè Vergnano Best Barista Challenge Slovenia« 

CELOTEN PRAVILNIK 

A. Uvodne določbe 

Podjetje Caffè Vergnano S.p.A. s sedežem v kraju Santena (Torino), S.S Torino–Asti km. 20, Italija, (v nadaljevanju: »organizator«) 

organizira tekmovanje »Caffè Vergnano Best Barista Challenge Slovenia«.   

Tekmovanje je namenjeno v Sloveniji živečim baristom, ki uporabljajo Caffè Vergnano in jih bodo organizator in/ali njegovi 

pooblaščeni distributerji povabili k sodelovanju. Tekmovanje ni namenjeno baristom, ki skladno s tem pravilnikom niso povabljeni k 

tekmovanju. 

Udeležba na tekmovanju je brezplačna in je mogoča le s povabilom organizatorja in/ali njegovih pooblaščenih distributerjev. Če 

barist ne prejeme vabila iz razloga, ki ga ni mogoče pripisati organizatorju, kot so na primer napačni kontaktni podatki, organizator 

za to ne odgovarja. 

Na tekmovanju ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, in njihovi najožji družinski članii.  
 
Z udeležbo na tem tekmovanju udeleženci sprejemajo vsa določila tega pravilnika in se obenem odpovedujejo pravici do morebitnih 

ugovorov v katerikoli fazi tekmovanja, vključno z razglasitvijo zmagovalca. 

 

1. Promocijsko obdobje 

Promocija je veljavna v obdobju od 1. 10. 2017 do 4. 11. 2017 (v nadaljevanju: “obdobje promocije”). V obdobju promocije lahko 

organizator ali njegovi pooblaščeni zastopniki bariste povabijo k sodelovanju na dogodku »Caffè Vergnano Best Barista Slovenia 

2017«. Dogodek bo predvidoma potekal 4. novembra 2017. Povabljeni baristi lahko veljavno sprejmejo sodelovanje v tekmovanju 

do 31. 10. 2017. Sodelovanje se potrdi na način, določen v posameznem vabilu, v katerem bosta določena tudi datum in kraj 

izvedbe dogodka. 

Dobitnik nagrade bo razglašen na dogodku v Ljubljani, ki se bo odvil 2017. Bariste bomo s točnim datum tega dogodka seznanili v 

vabilu.    

 

2. Način sodelovanja 

Tekmovanja se bodo lahko udeležili baristi, ki v Sloveniji delajo z znamko Caffè Vergnano in jih bodo organizator ali njegovi 

pooblaščeni zastopniki povabili k sodelovanju na enkratnem dogodku »Caffè Vergnano Best Barista Slovenia 2017«.   

Vsaka od kvalifikacijskih etap in končni izbor bodo potekali tako, kot je opisano v nadaljevanju. 

Udeleženci bodo morali prestati preizkuse, s katerimi bodo dokazali svoje znanje s področja priprave 8 napitkov na osnovi kave.  

Kandidati bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril: tehnična znanja, ki jih mora imeti barist; poznavanje kave in njenih 

organoleptičnih lastnosti; sposobnost prilagajanja; organizacija in čistoča; hitrost in učinkovitost; spretnosti s področja latte art; 

ustvarjanje novih napitkov; osebnost; poznavanje strank in prijaznost. Osnovno opremo bo zagotovil organizator. Če želi 

udeleženec uporabiti posebne pripomočke, jih lahko na lastno odgovornost prinese s sabo. Prepovedana je uporaba kakršnegakoli 

pripomočka, ki bi lahko uporabniku prinesel konkurenčno prednost pred drugimi udeleženci. 

Udeleženci bodo morali ustvariti izdelek s področja latte art, navdahnjen z likom, ki jim ga bo dodelil Caffe Vergnano.  
 

• Kandidati bodo lahko v PRVI PRIPRAVLJALNI FAZI, ki traja 10 minut, pripravili vse potrebno za spopad z nalogo, ki jih čaka. 
V tej fazi bodo lahko izbrali kavno mešanico, nastavili mlinček in pripravili mesto za predstavitev svojega izdelka. 

• V DRUGI PREDSTAVITVENI FAZI, kjer bo imel vsak kandidat na voljo 5 minut, bodo lahko predstavili sebe in/ali svoje 
poznavanje področja kave. 

• V TRETJI TEKMOVALNI FAZI, ki skupaj traja 15 minut, se bo odvilo tekmovanje, pri čemer bo moral vsak barist ustvariti 8 

napitkov, s katerimi se bo predstavil sodnikom. Vsak tekmovalec bo moral predstaviti: 

� 2 espressa,  



 

� 2 cappuccina, oba z risbo, katere motiv bo dodelil Caffè Vergnano (udeleženci bodo lahko predstavili svojo 

osebno različico/interpretacijo motiva),  

� 2 cappuccina z motivom po izboru tekmovalca; ta je lahko na obeh kapučinih enak ali različen (vendar pa 

različen od tistega, ki je predstavljen na predhodnih dveh kapučinih), 

� 2 napitka na osnovi kave, ki ju barist naredi po svojem okusu in ne smeta temeljiti na metodi ekstrakcije 

espressa. Pri tej nalogi bo moral barist utemeljiti svojo izbiro uporabljenih kavnih mešanic, okuse, ki sestavljajo 

napitek, in razloge za izbiro posameznih sestavin.  

 
Žirija, sestavljena iz strokovnjakov, bo tekmovalcem dodelila točke za vsakega od zgornjih preizkusov in nato na koncu sestavila 

uvrstitveno lestvico. Opozoriti velja, da bo morebitno neupoštevanje časovnih omejitev negativno vplivalo na dodelitev točk. 

 

Organizator si v vsakem trenutku pridržuje pravico, da preveri veljavnost udeležbe na tekmovanju, kar vključuje identiteto, 

starost in kraj prebivanja udeleženca. Pri tem lahko iz tekmovanja izključi vsakega udeleženca, ki krši določila tega pravilnika ali 

goljufa. 

 
3. Izbira zmagovalca 
 

Med celotnim potekom tekmovanja bodo sodniki vsakemu baristu dodeljevali točke za njegove spretnosti. 
Ocenjevalna žirija bo vključevala 3 sodnike: 1 glavnega sodnika in 2 senzorična sodnika, ki bodo točke dodeljevali v skladu s kriteriji 
iz spodnje tabele: 
 
 
 

 

 
 

• Na koncu bodo sodniki sestavili lestvico na osnovi točk, ki jih bodo prejeli posamezni udeleženci tekmovanja. Tisti, ki se bo 
uvrstil na 1. mesto te lestvice bo zmagovalec tekmovanja in bo prejel naziv Caffè Vergnano Best Barista Slovenia. 
Zmagovalec bo prejel nagrado, ki je opisana spodaj. 

 
 

4. Informacije o nagradi 
Zmagovalec tekmovanja Caffè Vergnano Best Barista Challenge Slovenia bo za nagrado prejel 3-dnevno potovanje v New York. 
Nagrada vključuje povratno letalsko karto in bivanje v hotelu s tremi zvezdicami (3*). Nagrada ne vključuje kritja osebnih stroškov, 
kot so stroški restavracij, prodajaln, nakupovanja in/ali kakršnegakoli drugega osebnega stroška. Okvirna vrednost nagrade znaša 
1.000 evrov. 
Točen datum potovanja zmagovalca bo določil in naknadno sporočil organizator.  
Opozoriti velja, da nagrada ne vključuje potovalnega zavarovanja. 
 
 

5. Razglasitev zmagovalca in izročitev nagrade 
Da bi prevzel nagrado, bo moral zmagovalec potrditi zmago tako, da bo sprejel nagrado in pri tem priložil kopijo svojega osebnega 
dokumenta. 
Če zmagovalec nagrado zavrne, bo ta dodeljena tekmovalcu, ki se je glede na prejeto število točk, uvrstil na 2. mesto.  
Nagrado bo zmagovalec prejel v največ 12 mesecih, ki sledijo potrditvi njegove zmage.  

 Glavni sodnik Senzorični 
sodnik 1 

Senzorični 
sodnik 2 

Skupaj 

Začetek 15 točk 5 točk 5 točk 25 

Espresso 10 točk 25 točk 25 točk 60 

Cappuccino  25 točk 25 točk 25 točk 75 

Latte art po izboru tekmovalca 55 točk 10 točk 10 točk 75 

Personaliziran napitek 25 točk 25 točk 25 točk 75 

Ocena barista 60 točk 25 točk 25 točk 110 

Skupaj 190 115 115 420 



 

 
 

Opozoriti velja, da:  

• Organizer reserves the right to exclusively and based on its’ own discretion sets the way the price is handed to the 

winner, e.g. in a form of a voucher, in a form of a ticket and a voucher etc.). Organizator nagrade ne bo izplačal v gotovini. 

• Nagrade ni mogoče prenesti na tretje osebe. Zmagovalec ne more zaprositi za alternativno nagrado ali izplačilo v gotovini. 

Vendar pa si organizator v primeru, da zaradi nepredvidljivih okoliščin ali okoliščin, na katere ne more vplivati, ne bi 

mogel izročiti obljubljene nagrade, pridržuje pravico, da v celoti ali delno spremeni sestavo nagrade ali, da jo nadomesti z 

nagrado v enaki ali višji vrednosti. 

• Za plačilo morebitnih davkov na nagrade je odgovoren zmagovalec, ki mora spoštovati veljavno zakonodajo v svoji državi. 

Zmagovalec je zlasti dolžan oddati ustrezno davčno napoved, če takšna obveznost obstaja, in dejansko plačati davek. 

 
6. KONČNA DOLOČILA  

• Informacije, ki se nanašajo na način sodelovanja na tekmovanju, so sestavni del tega pravilnika. Sodelovanje pri promociji 
pomeni sprejem le-teh. 

• Z udeležbo pri promociji zmagovalec organizatorju dovoljuje uporabo svojega imena, fotografije in/ali videa njegove 
udeležbe na tekmovanju v reklamne namene. Zmagovalec bo na prošnjo organizatorja sodeloval v oglasnih kampanjah; to 
še posebej velja za uporabo fotografij, radio, vizualne materiale, avdiovizualne materiale in spote, promocijske videe, 
televizijske programe, sporočila za javnost, letake, plakate, objave na spletnih straneh, promocijske dogodke in brošure 
ter tudi za materiale za interno uporabo.  

• Organizator ne sprejema odgovornosti za morebitno škodo, stroške in izgube (neposredne ali posredne), ki jih utrpi 
katerikoli udeleženec ali zmagovalec po udeležbi na tem tekmovanju ali po uporabi prejete nagrade, kar pa ne velja za 
odgovornost organizatorja v primeru smrti ali škode, ki je posledica njegove malomarnosti.  

• Vsaka organizatorjeva odločitev v zvezi s katerimkoli vidikom te promocije se šteje kot dokončna in je ni mogoče 
zamenjati.  

• Organizator si pridržuje pravico, da spremeni, prekliče ali opusti določen element nagrade, če zaradi okoliščin, na katere 
nima vpliva, tak element ni več na razpolago. Organizator v razmerju do zmagovalca ne odgovarja, če nagrada ni na voljo 
ali, če je iz kateregakoli razloga spremenjena ali preklicana. Če pride do nepredvidenih okoliščin, si organizator obenem 
pridržuje pravico, da nagrado v celoti ali delno zamenja z alternativno nagrado v enaki ali višji vrednosti.  

• Organizator ne sprejema odgovornosti za dejanja tretjih oseb.  

• Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru, če nastopi dejanje, kršitev, dogodek ali okoliščina, ki je izven 
razumnega nadzora organizatorja in mu prepreči, da bi izpolnil obveznosti v skladu s tem pravilnikom ali povzroči, da te 
obveznosti izpolni z zamikom.  

• Če nastopijo okoliščine, ki vplivajo na pravilen potek promocije ali preprečijo, da bi se promocija odvila, kot je bilo 
obljubljeno, in sicer iz kakršnegakoli razloga, ki je izven razumnega nadzora organizatorja, kot so na primer vojna, 
teroristična dejanja, izredne razmere, naravna katastrofe (ali druge), tehnične težave ali kakršnekoli težave, ki vplivajo na 
varnost, celovitost in pravilen potek promocije, si organizator pridržuje pravico, da po svoji presoji in v največjem obsegu, 
ki ga dovoljuje zakonodaja, (a) iz tekmovanja izključi kateregakoli udeleženca ali (b) v skladu z morebitnimi navodili 
pristojnih organov spremeni, prekine ali predhodno zaključi ali prekliče to promocijo.  

• Organizator si pridržuje pravico, da preveri veljavnost udeležb in da s tekmovanja izključi vsakega udeleženca, ki poskusi 
goljufati. Organizator si obenem pridržuje pravico, da iz tekmovanja izključi vsakega udeleženca, katerega udeležba ni v 
skladu z določili tega pravilnika in/ali udeleženca, ki s kakršnimkoli dejanjem poskusi spremeniti pravilen potek promocije. 
Če se to zgodi, lahko organizator od vpletene osebe zahteva povračilo za povzročeno škodo.  

• Zmagovalec soglaša in organizatorju izrecno dovoli, da na spletni strani www.caffevergnano.com objavi ime in fotografijo 
zmagovalca .. 

 

Ta pravilnik je dostopen na spletni strani www.caffevergnano.com.  
Upravitelj promocije je podjetje Promosfera srl, Giusti 65/A, Somma Lombardo (VA), Italija. 
To tekmovanje poteka skladno s pravom Republike Slovenije. 


