
 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
про VI кулінарний конкурс «ПРОСТО. Їжа без 

пафосу» 

  

І. Загальні положення 

1. Положення визначає порядок організації та проведення кулінарного конкурсу 

«ПРОСТО. Їжа без пафосу» (далі - Конкурс). 

Конкурс є одним із провідних регіональних кулінарних фестивалів організованих 
Асоціацією кулінарів «ЗАХІДНА ШЕФ ГРУПА» далі (WCG), Клуб Галицької Кухні 
та ПрАТ "Гал-ЕКСПО"®. 

2. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для професіоналів та 
аматорів кулінарного мистецтва, закладів ресторанного господарства, студентів 
профільних професійно-технічних та вищих навчальних закладів, загальноосвітніх 
шкіл. 

3. Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, 
інтеграції кулінарного мистецтва України в міжнародний культурний простір, 
відродження і розвитку Української та Галицької кухні. 

4. Завданнями Конкурсу є: 
- об’єднання професіоналів кулінарної справи; 
- пропаганда новітніх технологій та харчових продуктів, організації 

обслуговування; 
- сприяння навчанню та підвищенню професійності сфери обслуговування; 
- долучення молоді до професійної орієнтації; 
- розвиток творчих підходів до кулінарного мистецтва; 
- популяризація серед молоді кулінарних професій; 
- популяризація сучасних технологічних підходів та інновацій в ресторанній 

справі. 
5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сторінках 

організаторів, сайтах-партнерах, а також у засобах масової інформації не пізніше 
ніж за один місяць до початку його проведення. 

6. Під час проведення Конкурсу оброблення персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних 
даних". 

ІІ. Учасники Конкурсу 

1. Участь у Конкурсі беруть фахівці ресторанного господарства, студенти вищих 
навчальних закладів та професійно-технічних училищ, учні загальноосвітніх 
навчальних закладів. Передбачено як індивідуальну, так і командну участь. 
Учасники до 23 років (юніори), учасники від 23 (сеньйори), та професіонали будуть 
оцінені та нагороджені окремо. 

2. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми 
Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й 
приладів. 

ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 

1. Конкурс проводиться у таких номінаціях: 
o основна страва (Галицька кухня)(юніори - до 23 р.) 60 хв 

o сет з 3-х страв (закуска, основна страва, десерт)(сеньйори - старші 23 р.) 

120хв. 
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o АРТ КЛАС «Багатство Осені» – карвінг (вирізна композиція з овочів або 

фруктів), композиція з цукрової мастики, хлібо-булочні вироби. 

2. Конкурс проводиться у два етапи: 
І етап  - відбірковий – проводиться дистанційно (вересень-жовтень) 
ІІ етап - фінал  - проводиться в м. Львів (21 –23 жовтня). 

3. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно заповнити анкету учасника, надати 
документ заявку з фото страви, номінацією, к-ть учасників (див. Умови участі в 
конкурсі) на адресу офісу організаторів  або wcg@chefua.net    

4. Журі Конкурсу розглядає подання учасників та визначає конкурсантів ІІ етапу. 
Анкети та технологічна картки, які не відповідають вимогам до їх оформлення, журі 
не розглядає. 
Список учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті WCG 
та сайтах партнерів не пізніше ніж за 10-ть днів до початку ІІ етапу Конкурсу. 

5. Критерії оцінювання та вимоги до страв наведенні у Положенні про оцінювання 
конкурсу. (див. Правила про оцінювання конкурсу). 

6. Для участі в ІІ етапі Конкурсу відбираються роботи, які відповідають всім вимогам І 
етапу конкурсу і можуть бути представлені на ІІ етапі. Для участі у ІІ етапі 
конкурсантам необхідно подати організаційному комітету такі документи (див. 
Умови участі в конкурсі): 
- технологічну карту страви і фото на участь у фіналі; 
- відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску, або оплатити 

його на місці 
 
Конкурсні зразки мають відповідати сучасним тенденціям, вимогам та 

демонструвати креативність та професійні навички учасника.  
8. Підсумки Конкурсу оприлюднюються під час церемонії нагородження та на 

офіційних веб-сайтах WCG та сайтах партнерів не пізніше ніж через 10 робочих 
днів після його завершення. 
 

ІV. Організаційний комітет Конкурсу 

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. Склад 
організаційного комітету затверджується правлінням WCG. 

2. До складу організаційного комітету входять представники WCG, провідні шеф-
кухарі та ресторатори України, представники Клуб Галицької Кухні та ПрАТ "Гал-
ЕКСПО"®. 

3. Очолює організаційний комітет президент WCG, який визначає та розподіляє 
повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й 
проведення Конкурсу. Головою судів являється судія WACS  

4. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення 
Конкурсу та забезпечують порядок його проведення. 

5. Секретар Організаційного комітету: 
оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу; 
сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації; 
відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Конкурсу. 

 
V. Журі Конкурсу 

1. Журі формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт  учасників 
Конкурсу та визначення його переможців і призерів. 

2. Журі формується з числа експертів сертифікованих WCG. 
3. Склад журі Конкурсу затверджується WCG. 
4. Кількість членів журі в кожній номінації не повинна перевищувати третини від 

кількості учасників Конкурсу. 
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5. До складу журі в кожній номінації входять: голова журі, члени та секретар журі. 
6. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання 

журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, підписує оціночні 
протоколи ІІ етапу Конкурсу. 

7. Члени журі: 
- забезпечують об’єктивність оцінювання захистів проектів учасниками; 
- заповнюють оціночні протоколи ІІ етапу Конкурсу; 
- визначають переможців та призерів Конкурсу. 

8. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і 
матеріалів Конкурсу. 
 

VІ. Визначення та нагородження переможців і призерів Конкурсу 

1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній номінації окремо за 
кількістю набраних ними балів. 

2. Переможцем Конкурсу в кожній номінації є учасник, який набрав найбільшу 
кількість балів. 

3. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге, третє 
та четверте місця. 

4. Переможці Конкурсу отримують право представляти Україну на всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах, в яких бере участь WCG та право опублікувати технології.   

5. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами та медалями 
відповідних ступенів. 

6. Фотографії конкурсних зразків переможців публікуються на офіційному веб-сайтах 
WCG, Клуб Галицької Кухні та ПрАТ "Гал-ЕКСПО"® (за згодою авторів). 
 
 
 
 

Почесний Президент «ЗАХІДНА ШЕФ 
ГРУПА» 

В.А.  СОВЕНКО 

 


