REGULAMIN DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU
W “GELATO FESTIVAL 2017”
ZWAŻYWSZY ŻE
- G.S. srl, z siedzibą przy Viale Milton 49, Firenze, kapitał zakładowy € 133.000, REGON nr. FI553183 NIP i VAT nr. 05523560489, jest Organizatorem “Gelato Festival” (zwanym dalej
Organizatorem);
- Organizator jest twórcą formy eventowej “Gelato Festival” a także wyłącznym właścicielem
seryjnych znaków towarowych zawierających charakterystyczne oznaki “Gelato Festival” oraz
wszystkich praw dotyczących ich użycia i wykorzystania w sposób zarobkowy;
- “Gelato Festival” stał się znany na arenie międzynarodowej jako impreza, która łączy wiodące
firmy z branży lodziarskiej z najlepszymi producentami lodów i ich mistrzami z całego świata, w
celu doskonalenia jakości lodów;
- celem “Gelato Festival” jest promowanie i uwrażliwienie opinii publicznej oraz mediów w
zakresie przemysłu lodów spożywczych, poprzez informowanie i upowszechnianie sztuki jakości
lodów;
- celem “Gelato Festival” jest również przybliżyć młodzieży i studentom sztukę produkcji lodów,
poprzez pomaganie w odkryciu roli oraz znaczenia rzemiosła w ramach uczestnictwa w imprezach
za pośrednictwem określonych umów o staże i szkolenia, podpisanych z instytucjami
edukacyjnymi;
- niniejszy regulamin wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część ustanawia kryteria i
ogólne warunki dopuszczenia i udziału w Imprezach, które zostaną przeprowadzone w ramach
edycji 2017 “Gelato Festival”.
MAJĄC NA UWADZE POWYŻSZE
1. WSTĘPNE WYMAGANIA
Biorąc pod uwagę wysoką oglądalność i rozgłos, jakie Impreza oferuje uczestniczącym Mistrzom
lodziarskim, kwestię ich dopuszczenia do udziału w “Gelato Festival”, określa sam Organizator
mając na uwadze następujące kryteria oraz wymogi:
- jakość i oryginalność smaku lodów proponowanego przez kandydata;
- osobowość i charyzma kandydata;
- umiejętności i zdolności ekspresyjne i komunikacyjne z publicznością oraz prasą;
- duch zespołu.

Mogą brać udział w zawodach wszyscy Mistrzowie lodziarscy włoscy i zagraniczni regularnie
zarejestrowani w odpowiednich Izbach Handlowych, równoważnych instytucjach lub
Stowarzyszeniach Branżowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania kopii dokumentów
potwierdzających rejestrację kandydatów w tych organizacjach i stowarzyszeniach.
2. REJESTRACJA
Każdy kandydujący Mistrz lodziarski, który spełnia wymagania określone w artykule 1, może
ubiegać się o udział w Imprezie “Gelato Festival”, proponując tylko jeden samodzielnie wybrany i
charakterystyczny dla swoich wyrobów smak lodów.
Do "Europejskiego Finału" imprezy “Gelato Festival” zostaną dopuszczeni zwycięzcy pierwszego
miejsca w kategorii Juniorów i Seniorów oraz zwycięzcy innych imprez związanych z “Gelato
Festival”, wskazanych według własnego uznania przez Organizatora.
Kandydujący Mistrzowie lodziarscy są dopuszczeni do udziału w “Gelato Festival” bez żadnych
opłat.
Aby wniosek o udział w “Gelato Festival” miał ważność, należy wypełnić formularz (aneks A) i
wysłać go na adres poczty elektronicznej team@gelatofestival.it z załączoną kopią dokumentów
(aneksy B, C i D). Wszystkie dokumenty powinny być prawidłowo wypełnione i podpisane. Do
dokumentów należy załączyć ważne zaświadczenie HACCP lub podobne. Takie dokumenty i
zaświadczenia są niezbędne także dla asystentów i współpracowników, którymi Mistrz zamierza się
posłużyć. Formularz, zaświadczenia i wszystkie dokumenty muszą być wysłane nie później niż 45
dni przed rozpoczęciem imprezy.
3. WYBORY I UCZESTNICTWO
Rozpatrywaniem wniosków o udział w “Gelato Festival” zajmuje się Organizator, który również
według własnego uznania, decyduje o liczbie przyjętych kandydatów.
Wnioski złożone przez upadłe podmioty gospodarcze, przez znajdujących się w trakcie
postępowania dotyczącego niewypłacalności lub likwidacyjnego, przez tych, w stosunku do których
toczy się postępowanie karne dotyczące oszustw lub zafałszowania żywności lub zawierające
nieprawdziwe informacje oraz dane, zostaną odrzucone.
Jeśli Organizator uzna to za konieczne, będzie mógł zwrócić się do kandydatów o złożenie
dodatkowej dokumentacji poza tą, która została uprzednio załączona do formularza
zgłoszeniowego, a także o podanie informacji osobistych przez wnioskodawców oraz szczegółów o
charakterze techniczno-jakościowym dotyczących smaku oferowanych lodów.
Kandydujący Mistrzowie, którzy pomyślnie przejdą eliminacje dostaną pisemne powiadomienie o
wynikach zawodów, w których będą uczestniczyć, a także informacje dotyczące ich miejsca i czasu
trwania. Powiadomienie zostanie wysłane przez Organizatora na wskazany przez kandydatów w
formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
Mistrzowie lodziarscy muszą dotrzeć na miejsce Imprezy dzień wcześniej przed oficjalnym
otwarciem dla publiczności, nie później niż o godzinie 16:00, aby wziąć udział w zebraniu
organizacyjno-technicznym zorganizowanym przez Dyrektora Technicznego lub Dyrektora ds.
Obsługi
Imprezy.

Obecność na zebraniu jest obowiązkowa. Mistrzowie lodziarscy otrzymają bezpośrednio raport
wszystkich przedsięwzięć od Dyrektora Technicznego lub Dyrektora ds. Obsługi Imprezy.
Wybrani Mistrzowie lodziarscy będą musieli przesłać Organizatorowi, w terminie i w formie, które
zostaną przez niego określone, teksty i zdjęcia dotyczące własnej lodziarni, opis i zdjęcia samych
siebie, informacje internetowe, linki do stron Facebook, Instagram i Twitter, aby umożliwić
Organizatorowi ich szybką promocję w materiałach reklamowych poświęconych “Gelato Festival”.

4. UCZESTNICTWO
4.1 Mistrz lodziarski zobowiązany jest wykonać tylko i wyłącznie lody o smaku, który określił w
formularzu zgłoszeniowym i niezależnie od powodu nie ma prawa do wprowadzenia jakiejkolwiek
zmiany lub motywacji w ten sposób określonego smaku lodów.
4.2 Mistrzowie lodziarscy dopuszczeni do uczestnictwa w "Europejskim Finale" są zobowiązani do
zaproponowania i wykonania lodów o smaku, dzięki któremu wygrali turniej podczas Imprezy i
który ich upoważnia do uczestnictwa w "Europejskim Finale”.
4.3 Organizator dostarczy nieodpłatnie Mistrzowi lodziarskiemu, w ilości wystarczającej do
produkcji lodów wymaganej przez Imprezę, surowce wymienione w pkt 7. Wszelkie dodatkowe
surowce lub składniki inne niż wymienione, zostaną zamówione i dostarczone na koszt Mistrza
lodziarskiego. Mistrzowie lodziarscy są zobowiązani do wyprodukowania takiej ilości lodów, która
pokryje zapotrzebowanie na podawanie ich w całkowitym czasie trwania imprezy (patrz punkt
11.b).
4.4 Mistrzowie lodziarscy oferują swoją pracę nieodpłatnie i pokrywają wszystkie opłaty i koszty
podróży, zakwaterowania i wyżywienia dla siebie samych oraz dla swoich ewentualnych
asystentów i współpracowników.
4.5 Lody wyprodukowane przez Mistrzów lodziarskich są sprzedawane publiczności przez
Organizatora, który zatrzymuje cały dochód na częściowe pokrycie kosztów Imprezy “Gelato
Festival” a Mistrzowie lodziarscy lub ich asystenci i współpracownicy nie mogą dochodzić żadnych
roszczeń do tych sum z jakiegokolwiek tytułu lub powodu.

5. WSPÓLNE LABORATORIUM DO PRODUKCJI LODÓW
Organizator daje do dyspozycji Mistrzom lodziarskim wspólne laboratorium odpowiednio
wyposażone do produkcji lodów. To laboratorium umieszczone w pojeździe samobieżnym będzie
zaopatrzone między innymi w: najnowszej generacji zamrażarki i pastoryzatory Carpigiani,
blendery, pionowe szafy z temperaturą dodatnią i ujemną, stół z umywalką do mycia wraz z
wyposażeniem, wagą i różnymi narzędziami (takimi jak przykładowo wiadra, miski, szpatułki,
ubijacze, itp.), rolkę ręcznika papierowego do czyszczenia, płyn do mycia, ścierkę, pojemnik na
odpady.
Korzystanie ze wspólnego laboratorium będzie odbywać się pod wyłączną kontrolą Dyrektora
Technicznego, z którym Mistrzowie lodziarscy będą się konsultować w celu ustalania godzin,
zmian harmonogramów produkcyjnych i czegokolwiek innego, co będzie uznane za niezbędne, w

celu optymalizacji produkcji w najbardziej prawidłowy i satysfakcjonujący sposób dla potrzeb
Organizatora.
Mistrzowie lodziarscy przez cały czas trwania Imprezy będą nosić wyłącznie i bezwarunkowo
uniform i nakrycie głowy dostarczone przez Organizatora.
Obszar produkcji będzie musiał być dokładnie wyczyszczony przez użytkownika po zakończeniu
każdego cyklu produkcyjnego i zwrócony w idealnym stanie Dyrektorowi Technicznemu i/lub
Dyrektorowi ds. Usług, który sprawdzi jego stan, obarczając Mistrza lodziarskiego w razie potrzeby
opłatą za sprzątanie.

6. LOKALIZACJA WYSTAWY
6.1 Podawanie lodów publiczności będzie odbywać się w pojeździe samobieżnym, specjalnie
przygotowanym i wyposażonym w lady chłodnicze z pojemnikami typu Carapina.
Korzystanie z tego wspólnego obszaru będzie pod wyłączną kontrolą osoby odpowiedzialnej za
podawanie lodów i pod nadzorem Dyrektora Technicznego, z którym Mistrzowie lodziarscy i
pracownicy wyznaczeni przez nich do podawania lodów, będą współpracować w celu optymalizacji
serwowania lodów w sposób najlepiej zaspakajający potrzeby Organizatora.
Czynności podawania lodów publiczności są wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel bezpośrednio zatrudniony przez każdego Mistrza lodziarskiego i na jego
odpowiedzialność, bez żadnych zastrzeżeń ze strony Organizatora, który nie ma żadnego prawa
ingerencji w tego rodzaju czynności.
Personel wyznaczony do podawania lodów będzie musiał nosić wyłącznie i bezwarunkowo uniform
i nakrycie głowy z wizerunkiem “Gelato Festival” i jego sponsorów oraz partnerów, dostarczony
przez Organizatora.
6.2 Organizator, według własnego uznania, biorąc pod uwagę wymagania organizacyjne,
funkcjonalne oraz techniczno-projektowe, w celu zapewnienia i optymalizacji całej organizacji
Imprezy, przydziela każdemu Mistrzowi lodziarskiemu stoisko.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian położenia i/lub
wielkości obszaru przydzielonego Mistrzowi lodziarskiemu.
Zabrania się Mistrzowi/om lodziarskiemu/im zamiany w dowolnym momencie, przypisanego
mu/im miejsca oraz wprowadzania zmian wizerunku przestrzeni wystawienniczej, a także
wywieszania lub wyświetlania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, reklam lub
materiałów odnoszących się do swojej lub prywatnych działalności. Będzie jednak tolerowane, na
wniosek Organizatora i za wyrażeniem przez niego zgody, eksponowanie wizytówek lub małych
broszur dotyczących pochodzenia wytwórni lodów Mistrza lodziarskiego.
6.3 Mistrz lodziarski będzie podawać lody tylko w sposób i w ilości ustalonej przez Organizatora i
za okazaniem przez publiczność dokumentu (biletu papierowego, bransoletki i innych), który
upoważnia do konsumpcji. Zabrania się Mistrzowi lodziarskiemu podawania lodów w przypadku
braku dokumentu, który upoważnia do konsumpcji.
6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia Mistrzowi lodziarskiemu do pomocy
studenta uczestniczącego w projekcie szkolenia, podpisanym między Organizatorem i Szkołami
Hotelarskimi. Mistrz lodziarski będzie współpracować w tym projekcie, towarzysząc studentom

biorącym udział w podawaniu lodów podczas Imprezy, w taki sposób, aby studentom służyło ono
jako doświadczenie i szkolenie.

7. MATERIAŁY DOSTARCZONE PODCZAS IMPREZY
Organizator dostarczy nieodpłatnie Mistrzom lodziarskim następujące sprzęty i materiały:
- ladę chłodniczą z pojemnikami typu Carapina do ekspozycji i odpowiednie szpachelki;
- lodówki z ujemną temperaturą do przechowywania lodów;
- rolkę ręcznika papierowego;
- kubki lub mini wafle i łyżeczki do degustacji;
- serwetki;
- ścierkę do wycierania;
- pojemniki na odpady;
Dodatkowo, Organizator poprzez własnych sponsorów, dostarczy nieodpłatnie Mistrzom
lodziarskim, którzy złożą zamówienie, następujące składniki i surowce:
- mleko świeże lub UHT;
- śmietanę świeżą lub UHT;
- cukier;
- spis produktów dostarczonych przez Sponsorów Technicznych;
Produkty takie jak bazy, stabilizatory, pasty aromatyzujące, będą dostarczane nieodpłatnie, na
zamówienie, po zweryfikowaniu dostępności w chwili otrzymania zamówienia oraz do momentu
wyczerpania zapasów:
Spis produktów ………………….. (Aneks E)
Za pełną zgodność z obowiązującymi normami żywnościowo-higieniczno-sanitarnymi wszystkich
składników i surowców, dostarczonych bezpośrednio przez Organizatora lub przez oficjalnego
pośrednika sponsora Imprezy, są odpowiedzialni wyłącznie sponsorzy, którzy mu je dostarczą.
Mistrz lodziarski ma prawo do wolnego wyboru produktów potrzebnych do produkcji lodów. Może
korzystać albo z produktów dostarczonych przez oficjalnych sponsorów Imprezy, których nazwiska
zostaną podane Mistrzom lodziarskim w momencie ich wyboru podczas “Gelato Festival” albo
innych zaufanych firm. Musi jednak wysłać na adres e-mail team@gelatofestival.it powiadomienie
o dokonanym przez siebie wyborze nie później niż 20 dni kalendarzowych przed początkiem
Imprezy. Jeśli producent lodów zdecyduje się na zastosowanie produktów swoich zaufanych firm,
nie będą one mogły być widoczne dla publiczności, a ich znaki towarowe lub logo nie będą mogły
być reklamowane lub pokazywane podczas całkowitego czasu trwania Imprezy, ani też
przekazywane do publicznej wiadomości lub wymieniane podczas wywiadów z prasą lub
rozpoznawalne w ewentualnych materiałach telewizyjnych lub fotograficznych.
Zaznacza się jasno, tylko przykładowo a nie wyczerpująco, że Mistrzowie lodziarscy pokrywają
koszty wszystkich produktów innych niż powyżej wymienione, takich jak, pasteryzowane żółtka z
cukrem/ bez cukru, świeże owoce, ogólnie świeże produkty i surowce, mleko w proszku o niskiej
zawartości tłuszczu.

Za dobrą jakość i pełną zgodność z obowiązującymi normami żywnościowo-higienicznosanitarnymi wszystkich składników i surowców innych niż te dostarczone przez Organizatora,
łącznie z tymi dostarczonymi przez oficjalnego sponsora/sponsorów Imprezy, ewentualnie
zastosowanych przez producentów lodów przy produkcji proponowanego smaku, odpowiadają
wyłącznie sami mistrzowie lodziarscy.
8. PROMOCJA, WIDOCZNOŚĆ, PRAWA DO WIZERUNKU I DO JEGO
WYKORZYSTANIA KOMERCYJNEGO
Wszyscy Mistrzowie lodziarscy dopuszczeni do udziału w “Gelato Festival” będą mieli możliwość
dać się poznać i zwiększyć swój rozgłos poprzez:
- zamieszczenie zdjęć i opisu lodziarni, w wymienionych dalej materiałach informacyjnych
Imprezy: oficjalna strona web, zestaw prasowy, wyznaczone miejsce, specjalne wydania
prasowe;
- możliwości spotkania z prasą i dziennikarzami przed, podczas i po każdej Imprezie w celu
udzielenia ewentualnych wywiadów i do wydań specjalnych telewizyjnych i radiowych.
Organizator nabędzie informacje dotyczące biografii, spisu stosowanych składników oraz
alergenów, dostarczone przez Mistrzów lodziarskich i będzie mógł je dowolnie publikować i
wykorzystywać w celach komercyjnych przed Imprezą, podczas Imprezy i po zakończonej
Imprezie.
Mistrzowie lodziarscy, mogący uzyskać korzyści w zakresie reklamy i rozgłosu poprzez
uczestnictwo w “Gelato Festival”, dają spółce G.S. srl nieodwołalne, nieodpłatne i wyłączne prawo
do filmowania lub zlecenia filmowania swoich czynności podczas Imprez za pomocą
jakiegokolwiek urządzenia, w tym wizerunku, głosu, nazwy, oświadczeń a także ich ewentualnych
wkładów autorskich lub artystycznych, amatorskich lub nieamatorskich oraz wszystkie prawa
związane z wykorzystaniem komercyjnym (o których w art. 12,13,14,15,16,17,18,18-bis Ustawy
n.633/1941 z późn. zm. i uzupełnieniami).
Spółka G.S. srl będzie zatem mogła, bez żadnych zobowiązań, wykorzystać do celów
komercyjnych takie prawa w jakiejkolwiek sytuacji, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposób, w całości lub częściowo, bez żadnych ograniczeń dotyczących języka i miejsca, z
możliwością wolnego dysponowania na rzecz osób trzecich i bez obowiązku innego upoważnienia
ze strony podmiotów, ponieważ zostało ono już jasno potwierdzone w niniejszym dokumencie.
Przykładowo a nie wyczerpująco, w następujących środkach masowego przekazu: tv, radio, gazety,
czasopisma specjalistyczne, kino, internet, telefony stacjonarne i komórkowe itd. Zaznacza się, że
spółka G.S. srl nie ma żadnego obowiązku rzeczywistego wykorzystania praw, o których wcześniej
mowa a częściowe wykorzystanie lub jego brak nie będzie upoważniało do sformułowania
jakichkolwiek praw i roszczeń Mistrza lodziarskiego.
Uczestnicząc w Imprezie, Mistrzowie lodziarscy zdobędą rozgłos i sławę.
W konsekwencji, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania bezpłatnie:

-

uczestniczenia i wykonywania czynności, maksymalnie do 10 (dziesięciu), w imprezach i
kampaniach reklamowych własnych i/lub własnych sponsorów i partnerów, o których
zadecyduje według własnego uznania sam Organizator. Przykładowo a nie wyczerpująco:
show cooking, transmisje telewizyjne, szkolenia, meetingi, uczestniczenie w targach,
workshopy, kampanie prasowe. Taka możliwość jest ważna przez okres 12 (dwunastu)
miesięcy od daty rozpoczęcia uczestnictwa Mistrza lodziarskiego w Imprezie. Organizator
pokryje ewentualne koszty transportu, wyżywienia i zakwaterowania związane z
uczestnictwem Mistrza lodziarskiego podczas takich imprez i/lub inicjatyw;

-

odnośnie Mistrzów lodziarskich, zwycięzców jednego turnieju w “Gelato Festival”, to co
określone w poprzednim punkcie, ma ważność przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy
licząc od daty zwycięstwa Mistrza lodziarskiego podczas Imprezy. Organizator pokryje
ewentualne koszty transportu, wyżywienia i zakwaterowania związane z uczestnictwem
Mistrza lodziarskiego w takich imprezach i/lub inicjatywach;

W przypadku, w którym w wyniku uczestnictwa i/lub zwycięstwa Mistrza lodziarskiego uczestnika
Imprezy, znalazłyby się firmy, organizacje lub urzędy państwowe zainteresowane zaangażowaniem
go w celach promocyjnych, ewentowych, kampanii reklamowych i jakichkolwiek innych rodzajach
działania związanego z jego działalnością zawodową w branży lodziarskiej i cukierniczej,
Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do oceny, zarządzenia i określenia wszelkich umów
handlowych z tymi podmiotami. Możliwość ta jest ważna przez okres dwunastu (12) miesięcy od
daty rozpoczęcia uczestnictwa Mistrza lodziarskiego w Imprezie.

9. KOMISJA, KONKURSY I NAGRODY
9.1. Konkurs
Konkurs dzieli się na dwie kategorie, Nowych Talentów i Seniorów. Na każdym etapie zostanie
wytypowany pierwszy zwycięzca w każdej kategorii. Ranking jest wynikiem głosowania komisji
technicznej (50% głosów) oraz komisji złożonej z publiczności (50% głosów).
Mistrzowie lodziarscy, zwycięzcy każdego etapu, nabędą prawo do udziału w "Europejskim
Finale", w którym zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Ranking jest wynikiem głosowania komisji
technicznej (50%) oraz komisji złożonej z publiczności (50%).
9.2. Komisja techniczna
Podczas każdej Imprezy “Gelato Festival” zostanie utworzona komisja techniczna wybrana przez
Organizatora wśród specjalistów i ekspertów branży gastronomicznej.
Komisja zostanie utworzona podczas każdej Imprezy i zbierze się w komplecie ze wszystkimi
swoimi członkami w celu degustacji i oceny smaków lodów proponowanych przez Mistrzów
lodziarskich, którzy zostaną także poproszeni o zaprezentowanie i opis smaku wybranego na
konkurs.
Komisja wyrazi swój werdykt według własnego uznania i większością głosów swoich członków
oraz sporządzi ranking dwóch kategorii, Nowych Talentów i Seniorów.

9.3. Komisja Publiczna
Podczas każdej Imprezy publiczność może wyrazić swoje preferencje dotyczące wybranego smaku
lodów w konkursie.
Na podstawie wyrażonych preferencji, zostanie sporządzony ranking dwóch kategorii, Nowych
Talentów i Seniorów.
9.4 Nagrody
Mistrzowi lodziarskiemu, który zajmie ”Pierwsze Miejsce" w dwóch kategoriach każdej Imprezy,
zostanie przyznany medal "Pierwsze Miejsce" oprócz prawa do udziału w "Europejskim Finale",
który odbędzie się po zakończeniu wszystkich Imprez “Gelato Festival”, gdzie można będzie
wybrać zwycięzcę, któremu zostanie przyznany tytuł "Mistrza Lodziarski Europy".
Zwycięzca "Europejskiego Finału" otrzyma certyfikat i nagrodę "Mistrza Lodziarskiego Europy”;
zwycięzcy drugiego i trzeciego miejsca zostaną również nagrodzeni i otrzymają certyfikat.
Zwycięzca "Europejskiego Finału" nie będzie mógł współzawodniczyć w Imprezach "Gelato
Festival" rok później.

10. KOSZTY PONOSZONE PRZEZ ORGANIZATORA
Koszty związane z obszarem wystawy, aranżacją, umeblowaniem i wyposażeniem, promocją i
reklamą (przykładowo a nie wyczerpująco koszty reklamowe, koszty organizacyjne, koszty
operacyjne, koszty transportu, urządzeń, surowców, koszty artystów/muzyków/komików, koszt
sprzętu niezbędnego do podawania lodów, koszty za sprzątanie i utrzymanie higieny przestrzeni
wystawowej, koszty wynajmu maszyn produkcyjnych i przechowywania lodów, pomocy dla
wystawców, służby bezpieczeństwa) są pokrywane przez Organizatora.
11. OBOWIĄZKI MISTRZÓW LODZIARSKICH
Mistrzowie lodziarscy oraz ich asystenci i współpracownicy zobowiązują się do:
a) korzystania z surowców naturalnych i dobrej jakości do produkcji swojego smaku lodów. Nie są
dopuszczone w procesie produkcyjnym lodów tłuszcze roślinne utwardzane, sztuczne barwniki i
produkty GMO;
b) produkcji smaków lodów wyłącznie na miejscu we Wspólnym Laboratorium przekazanym do
dyspozycji przez Organizatora, w ilościach odpowiednich do zaspokojenia wymogów Imprezy,
obliczonych na 70 kg lodów dziennie;
c) poddania się, podczas faz produkcji i dystrybucji, inspekcji ze strony personelu i konsultantów
Organizatora, którzy będą pilnować przestrzegania procedur i zaleceń zawartych w niniejszym
regulaminie;
d) uczestniczenia w każdej Imprezie tylko ze smakiem lodów wskazanym w formularzu
zgłoszeniowym w “Gelato Festival”, podając Organizatorowi przepis łącznie z kartą techniczną
zawierającą użyte składniki (skład, alergeny) i zastosowania do produkcji lodów tylko i wyłącznie
surowców wskazanych w chwili wpisania do karty technicznej produktów;
e) zaakceptowania godzin otwarcia i zamknięcia Imprezy, które będą ustalone i zakomunikowane
przez Organizatora;

f) nie pokazywania we własnym miejscu ekspozycyjnym i/lub we Wspólnym Laboratorium,
przedmiotów, dozowników, butelek, pudełek, pojemników, tac, przyborów i czegokolwiek
mającego widoczną markę, napisy i logo (symbole) firm produkujących lub handlujących
produktami spożywczymi jakiegokolwiek rodzaju;
g) noszenia przez cały czas trwania Imprezy, łącznie z wydarzeniami instytucjonalnymi
(konferencja prasowa, nagrywanie wideo, serwisy fotograficzne, wywiady, przyznanie nagród)
uniformu i nakrycia głowy z wizerunkiem “Gelato Festival” i/lub sponsorów i partnerów Imprezy,
które będą dostarczone przez Organizatora;
h) starannego noszenia i uważnego pilnowania uniformu i nakrycia głowy dostarczonych przez
Organizatora który, w przypadku uszkodzenia lub zagubienia, obarczy ich kosztem. Podana odzież
zostanie podarowana producentom lodów, ich asystentom i współpracownikom na zakończenie
Imprezy;
i) ekspozycji, gdy będzie to wymagane, w Sali Dydaktycznej, tj. prezentacji i wykonania swojego
smaku lodów;
j) uczestniczenia w obowiązkowych szkoleniach przewidzianych w oficjalnym programie Imprezy;
k) korzystania, dbania i troszczenia się przez cały czas trwania Imprezy o miejsce produkcji, o
materiały służące do produkcji i konserwacji oraz obszar ekspozycyjny i materiał do degustacji
powierzony im przez Organizatora;
l) profesjonalnego serwowania w każdym kubku lub mini waflu tylko i wyłącznie smaku lodów
wskazanego w formularzu zgłoszeniowym, we wszystkich godzinach otwarcia Imprezy;
m) nie podawania publiczności lodów na łyżeczce lub w żadnym razie w innej formie niż w kubku
lub mini waflu, dostarczonych przez Organizatora;
n) przestrzegania określonej przez Organizatora ilości serwowanych lodów .
12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY I WYPADKI
Pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki, które będą mogły się przytrafić Mistrzom
lodziarskim, ich asystentom i współpracownikom, osobom trzecim lub gościom imprezy,
wynikające z niewłaściwego, błędnego, nieporządnego lub lekkomyślnego korzystania z obiektów,
maszyn (zarówno tych dostarczonych przez Organizatora jak i tych przywiezionych przez Mistrzów
lodziarskich), sprzętu, akcesoriów, mebli, ponoszą wyłącznie Mistrzowie lodziarscy.
Mistrzowie lodziarscy są także odpowiedzialni za wszelkie szkody ewentualnie spowodowane
przez nich samych lub przez ich asystentów i współpracowników wobec osób trzecich na skutek
niewłaściwego lub niezgodnego z obowiązującymi normami żywnościowo-higieniczno-sanitarnymi
w zakresie surowców wykorzystania surowców i składników pozyskanych we własnym zakresie.
Podpisanie niniejszego regulaminu przez Mistrza lodziarskiego zwalnia Organizatora z wszelkiej
odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu w odniesieniu do ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych, które mogłyby mieć miejsce.
13. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Mistrz lodziarski i Organizator zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji
dotyczących drugiej strony lub świadczonych usług, poprzez podpisanie umowy o poufności
("Aneks A").
Mistrz lodziarski wyraźnie zobowiązuje się, także w imieniu swoich asystentów i
współpracowników, do nieużywania w żaden sposób i w jakiejkolwiek formie, nawet za
pośrednictwem innych osób, informacji, znaków towarowych i know-how związanych z “Gelato
Festival” oraz nieużywania lub niewykorzystywania charakterystycznych znaków
Gelato Festival™ lub podobnych w celu oznaczenia takich samych lub podobnych imprez jak tej,
objętej niniejszym regulaminem.

14. BRAK UCZESTNICTWA I REZYGNACJA
Wybrani mistrzowie lodziarscy, którzy zdecydują się zrezygnować z udziału w
Imprezie/Imprezach, do której zostali dopuszczeni, muszą bezwłocznie wysłać zawiadomienie, a w
każdym razie nie później niż dwadzieścia dni (20) kalendarzowych przed terminem otwarcia
Imprezy, poprzez e-mail z potwierdzeniem odbioru, który należy przesłać na adres
team@gelatofestival.it.
Po upływie tego okresu, w przypadku rezygnacji lub braku uczestnictwa Organizator zastrzega
sobie prawo obciążenia Mistrza lodziarskiego, który przez podpisanie niniejszego regulaminu
zgadza się na ten warunek, karą umowną w wysokości € 1000,00.
15. ODWOŁANIE IMPREZY, ZMIANA I ANULOWANIE POJEDYNCZYCH IMPREZ
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia całej Imprezy “Gelato Festival” lub
wprowadzenia zmian, zamiany lub odwołania (także jeśli chodzi o godziny otwarcia i zamknięcia
dla publiczności) jednej lub wielu Imprez, poprzez proste powiadomienie Mistrza lodziarskiego
przez e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, co nie będzie powodowało żadnych
zobowiązań wobec mistrzów lodziarskich z żadnego tytułu lub powodu.
16. ZWOLNIENIE ORGANIZATORA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
W przypadku, w którym składniki wybrane przez Mistrza do produkcji swoich lodów nie dotrą w
zaplanowanym terminie lub w przypadku nagłych awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń podczas
imprezy, które uniemożliwią produkcję lodów, co okaże się niekorzystne dla jednego lub kilku
Mistrzów lodziarskich, Organizator jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.

17. UTRATA PRAW
Uczestniczący w konkursie, którego zachowanie będzie sprzeczne z prawem i/lub sprzeczne z
niniejszym regulaminem, straci wszelkie prawa do udziału w Imprezie “Gelato Festival”.

18. SPRAWY SPORNE
W przypadku jakiegokolwiek sporu, który mógłby powstać w związku z interpretacją, realizacją i
wygaśnięciem niniejszego regulaminu, organem kompetentnym będzie wyłącznie, Sąd we
Florencji.
Miejscowość ______________________ Data ____________________________
Imię _________________________________
Nazwisko _________________________________________
Podpis oznaczający pełną akceptację niniejszego
regulaminu___________________________________________________________

