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KONKURS Z NAGRODAMI “Caffè Vergnano Best Barista Challenge Polonia” 

PEŁNY REGULAMIN 

Spółka Caffè Vergnano S.p.A. z siedzibą w Santena (Torino) , adres S.S. Torino - Asti km 20, (dalej zwana “Organizatorem”) 

organizuje niniejszy Konkurs o nazwie “Caffè Vergnano Best Barista Challenge Polonia”. 

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich baristów Caffè Vergnano, zamieszkałych w Polsce, którzy otrzymali zaproszenie od 

Organizatora i/lub od jego autoryzowanych przedstawicieli. 

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne, a jego warunkiem jest otrzymanie zaproszenia od Organizatora lub jego autoryzowanych 

przedstawicieli 

Pracownicy Organizatora, podobnie jak członkowie jego najbliższej rodziny, nie mogą brać udziału w Konkursie. 
 
Poprzez uczestnictwo w niniejszym Konkursie, uczestnicy oświadczają, że akceptują wszystkie postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

 

1. Czas trwania wydarzenia 

Wydarzenie obejmuje okres od 01.04.2017 r. do 31.08.2017 r. (do godz. 23.59 czasu GMT +1) (dalej: “Okres uczestnictwa”). 

Wybór uczestników do finału Konkursu odbędzie się podczas etapów kwalifikacyjnych, które będą miały miejsce w okresie od 

kwietnia do czerwca 2017 r. 

Ostateczny wybór zwycięzcy nagrody nastąpi przy okazji Finału Konkursu w lipcu 2017 r. w Poznaniu. 

 

2. Warunki uczestnictwa 

 

W Konkursie będą mogli wziąć udział pełnoletni bariści, którzy pracują w Polsce, stosują kawę Caffè Vergnano oraz otrzymają od 

Organizatora lub jego autoryzowanych przedstawicieli zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu zorganizowanym w celu 

ogłoszenia Konkursu „Caffè Vergano’s Best Barista Polonia”. 

Każdy z etapów kwalifikacyjnych oraz etap finałowy, będą miały następującą strukturę: 

Zadaniem uczestników będzie wystąpienie w kilku konkurencjach, w których wykażą się oni umiejętnościami przygotowania 8 

napojów na bazie kawy. 

Ocena uczestników będzie uzależniona od następujących parametrów: umiejętności techniczne związane z zawodem baristy, 

wiedza na temat kawy i jej właściwości organoleptycznych; zdolności adaptacyjne; dobra organizacja i utrzymanie czystości; 

szybkość i skuteczność; umiejętność tworzenia wzorów na spienionym mleku, tzw. sztuka latte art; tworzenie nowych napojów; 

osobowość; znajomość klientów i serdeczność. 

Uczestniczy będą musieli stworzyć na kawie wzór przy zastosowaniu spienionego mleka, tzw. latte art, czerpiąc inspiracje z rysunku 

przydzielonego danemu uczestnikowi przez Caffè Vergano. 

• Uczestnicy będą mieli do dyspozycji PIERWSZY ETAP PRZYGOTOWAŃ, trwający 10 minut, na zorganizowanie wszystkiego, 
czego potrzeba do przystąpienia do konkurencji. W tej fazie będą mogli wybrać mieszankę kawy, z której będą korzystali, 
ustawić młynek do kawy i przygotować przestrzeń, w której będą demonstrowali swoje umiejętności. 

• W DRUGIEJ FAZIE PREZENTACJI, trwającej łącznie 5 minut na jednego uczestnika, uczestnicy będą mieli możliwość 
przedstawienia siebie samych i/lub swojej osobistej wiedzy o świecie kawy. 

• Wreszcie, podczas TRZECIEJ FAZY KONKURSU, trwającej łącznie 15 minut, będzie można świętować prawdziwy konkurs, a 

każdy barista zostanie poproszony o przygotowanie 8 napojów i przedstawienie ich sędziom z jury. Każdy uczestnik będzie 

musiał przygotować następujące napoje: 
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✓ 2 espresso, 

✓ 2 kawy cappuccino przedstawiające rysunek przedzielony do danego uczestnika przez Caffè Vergnano 

(Cappuccino), przy czym uczestnicy powinni przedstawić swoją własną interpretację rysunku . 

✓ 2 kawy cappuccino przedstawiające rysunek wybrany indywidualnie przez uczestnika (Open latter art), przy 

czym może on być albo ten sam na obydwu kawach albo mogą to być dwa różne wzory (jednakże muszą być 

one odmienne niż rysunek przygotowany na dwóch poprzednich filiżankach kawy cappuccino), 

✓ 2 napoje na bazie kawy, przyrządzone zgodnie z preferencjami baristy (Personlized Drink), w których jednakże 

nie stosuje się kawy espresso, jako metody zaparzania. W ramach tej konkurencji, barista powinien uzasadnić 

wybór mieszanek kawy, z których korzysta, smaki i zapachy napoju oraz powody wybrania takich, a nie innych 

składników. 

 
W każdej z wyżej wymienionych konkurencji uczestnicy otrzymają punktację od jury, złożonego z ekspertów, która to punktacja, na 

koniec wydarzenia, będzie podstawą do klasyfikacji. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, w każdym momencie, ważności uczestnictwa, w tym tożsamości uczestnika, 

jego wieku i miejsca zamieszkania, a także do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, który działałby w sposób naruszający 

postanowienia niniejszego regulaminu lub dopuściłby się oszustwa. 

 
3. Wybór zwycięzcy 
 

Podczas całego czasu trwania Konkursu, sędziowie będą proszeni o przyznanie punktacji w odniesieniu do umiejętności każdego 
baristy. 
W skład jury wchodzi trzech sędziów: 1 przewodniczący jury i 2 sędziów sensorycznych, którzy przyznają punktację według 
kryteriów ustalonych w poniższej tabeli zbiorczej: 
 
 
 

 

 
 
Na koniec wydarzenia sędziowie utworzą klasyfikację na podstawie liczby punktów otrzymanych przez każdego uczestnika. 

• Podczas kwalifikacji, osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają prawo do udziału w finale. 

• W finale osoba, która uzyska pierwsze miejsce w klasyfikacji, zostanie zwycięzcą Konkursu i otrzyma tytuł Najlepszego 
Baristy Caffè Vergnano w Polsce. 

Zwycięzcy finałowej konkurencji zostanie przyznana nagroda, o której mowa w kolejnym punkcie. 
 

 
4. Informacje o nagrodzie 

 Przewodniczący 
jury 

Sędzia 
sensoryczny 
nr 1 

Sędzia 
sensoryczny nr 
2 

Razem 

Przygotowanie 15 punktów 5 punktów 5 punktów 25 

Espresso 10 punktów 25 punktów 25 punktów 60 

Cappuccino 25 punktów 25 punktów 25 punktów 75 

Open latte art 55 punktów 10 punktów 10 punktów 75 

Personlized Drink 25 punktów 25 punktów 25 punktów 75 

Ocena baristy  60 punktów 25 punktów 25 punktów 110 

Razem 190 115 115 420 
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Zwycięzca finału Konkursu Caffè Vergnano Best Barista Challenge Polonia otrzyma nagrodę w postaci trzydniowej podróży do 
Nowego Jorku. Przybliżona wartość podróży: 1000 EUR. 
Podróż będzie można odbyć w ustalonym terminie, który zostanie wyznaczony przez Organizatora i zakomunikowany natychmiast 
po ogłoszeniu zwycięzcy finału. 
 
 

5. Powiadomienie o wygranej i przekazanie nagrody 
Aby móc otrzymać nagrodę, zwycięzca powinien przyjąć nagrodę i załączyć kopię swojego dokumentu tożsamości. 
W przypadku odmowy przyjęcia nagrody, nagroda zostanie przyznana zdobywcy drugiego miejsca, na podstawie uzyskanej 
punktacji. 
 
Nagroda zostanie udostępniona zwycięzcy najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia zwycięstwa. 

 
Uściśla się, że: 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania, całkowicie według własnego uznania, najbardziej odpowiedniego 

sposobu dostarczenia nagrody. Organizator nie wypłaca równowartości nagrody w formie pieniężnej. 

• Nie jest możliwe przeniesienie nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca nie może wnioskować o nagrodę alternatywną, ani o 

jej równowartość pieniężną. Jednakże, w przypadku, w którym Organizator nie byłby w stanie dostarczyć obiecanej 

nagrody z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub z przyczyn znajdujących się poza kontrolą Organizatora, zastrzega 

się prawo do zmiany, w całości lub w części, elementów nagrody lub do zastąpienia jej nagrodą o podobnej lub wyższej 

wartości. 

• Odpowiedzialność za zapłacenie wszelkich należnych podatków od nagrody spoczywa na zwycięzcy, który zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w jego państwie. 

 
6. PRZEPISY KOŃCOWE 

• Informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie stanowią część niniejszego regulaminu. Udział w Konkursie 
oznacza ich akceptację. 

• Poprzez uczestnictwo w Konkursie, zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego imienia i 
nazwiska, fotografii i/lub materiału video z jego udziałem dla celów reklamowych związanych z promocją marki Caffè 
Vergnano, w szczególności: użyczenia wizerunku w materiałach filmowych, radiowych, materiałach wizualnych, 
audiowizualnych i głosowych, reklamach, filmach promocyjnych, programach telewizyjnych, materiałach prasowych, 
ulotkach, plakatach, publikacjach internetowych, eventach promocyjnych, broszurach, jak również materiałach do 
wewnętrznego użytku. Zwycięzca zgadza się na wzięcie udziału w tego typu inicjatywach reklamowych, gdyby wymagał 
tego od niego Organizator. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, koszty i straty (bezpośrednie i/lub pośrednie) poniesione 
przez któregokolwiek uczestnika lub przez zwycięzcę, spowodowane uczestnictwem w niniejszym Konkursie lub zaistniałe 
w konsekwencji wykorzystania wygranej nagrody, z zastrzeżeniem przypadku śmierci lub szkód spowodowanych 
zaniedbaniem ze strony Organizatora. 

• Każdą decyzję Organizatora, reprezentowanego w trakcie samego konkursu przez jury, dotyczącą któregokolwiek aspektu 
niniejszego Konkursu uważa się za ostateczną, niepodlegającą reklamacji lub odwołaniu i nie będzie podejmowana w tym 
zakresie żadna korespondencja z uczestnikiem. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub zawieszenia któregokolwiek z elementów nagrody, jeżeli, z 
uwagi na okoliczności znajdujące się poza jego kontrolą, element taki nie będzie już dostępny. W takim przypadku 
Organizator, oraz. w przypadku zaistnienia niespodziewanych okoliczności, Organizator zobowiązany będzie do 
zastąpienia nagrody, w całości lub w części, jej odpowiednikiem o takiej samej lub wyższej wartości. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie, niedopełnienie obowiązków, zdarzenie lub okoliczność, które 
znajdowałyby się poza racjonalnie pojętą kontrolą Organizatora, a które udaremniałyby Organizatorowi wypełnienie 
obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu lub powodowałyby opóźnienie w ich wykonaniu. 

• Jeżeli wystąpią okoliczności, które zakłócałyby należyty przebieg wydarzenia lub takie, które uniemożliwiałyby 
przeprowadzenie wydarzenia zgodnie ze zobowiązaniem, z jakiegokolwiek powodu wykraczającego poza racjonalnie 
pojętą kontrolę Organizatora, na przykład, w przypadku wojny, aktów terroryzmu, stanów wyjątkowych, klęsk 
żywiołowych (lub innych), trudności o charakterze technicznym lub wszelkich innych wypadków mających wpływ na 
bezpieczeństwo, integralność i prawidłowy przebieg Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo, wyłącznie według 
własnego uznania i w najpełniejszy możliwy sposób dozwolony prawem do modyfikowania, zawieszania, wcześniejszego 
rozwiązania lub odwołania niniejszej Konkursu. 
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• Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzania ważności zgłoszeń konkursowych oraz do zdyskwalifikowania każdego 
uczestnika, który podjąłby próbę nieuczciwych zachowań. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do 
zdyskwalifikowania każdego uczestnika, którego uczestnictwo byłoby niezgodne z niniejszym regulaminem i/lub takiego, 
który podjąłby jakiekolwiek działanie mające na celu zmianę należytego przebiegu wydarzenia. W takim przypadku, 
Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od osoby, której sprawa dotyczy, odszkodowania pieniężnego za 
poniesione szkody. 

• Imię i nazwisko oraz fotografia zwycięzcy zostaną opublikowane na stronie www.caffevergnano.com. 
 

Z niniejszym regulaminem można zapoznać się na stronie: www.caffevergnano.com. 
Administratorem Konkursu jest spółka Promosfera srl – via Giusti 65/A – Somma Lombardo (VA). 
Regulamin niniejszego Konkursu został opracowany na podstawie prawodawstwa polskiego. 


