PRAVILNIK 1
za pridobitev priznanja trak kakovosti z medaljo
in oplemenitev s srebrna, zlata in diamantna značka
1. člen
Organizacijski odbor GTZ Slovenije razpisuje na Gostinsko turističnem zboru Slovenije
tekmovanje:
·
·

pridobitev Traka kakovosti z medaljo,
oplemenitev Traka kakovosti s srebrno, zlato in diamantno značko za kakovost.

Trak kakovosti si lahko pridobijo kuharji, slaščičarji, natakarji, prijavljeni v svoji kategoriji
tekmovanja po 2. členu pravilnika.
2. člen
Kandidata se ob prijavi za pridobitev Traka kakovosti ali za oplemenitev že pridobljenega
traka kakovosti z eno izmed značk po zaporedju pridobitve prijavi na tekmovanje:
-

kuharjev: kategorija 3A v celoti in D ali 3B v celoti

-

slaščičarjev: kategorija 4A / 4B in D

-

natakarjev: pogrinjek na določeno temo s celostnim ambientom in tekmovanje
priprava jedi pred gosti razpisanih na Gostinsko turističnem zboru Slovenije.
3. člen

Kandidate lahko na to tekmovanje prijavijo strokovne sekcije pri Turistično gostinski zbornici,
gostinska podjetja, Organizacijski odbor GTZ Slovenije in strokovnjaki posamezniki.
Prijave morajo biti v pisni obliki in zajemajo življenjepis tekmovalca z dokazili o strokovnih
tekmovalnih uspehih, osvojene medalje, (fotokopija), priznanja za sodelovanje ne štejejo.
Popolne prijave predlagatelj pošlje na naslov Turistično gostinska zbornica pri GZS, Dimičeva
13, 1504 Ljubljana 60 dni pred vsakoletnim GTZ Slovenije, s pripisom prijava za TRAK
KAKOVOSTI

4. člen
Pet člansko komisijo imenuje Organizacijski odbor GTZ Slovenije.
5. člen
V primeru, da razstavljeni izdelek ne dosega števila točk kriterija ocenjevanja za pridobitev
Traka kakovosti ali prijavljeno določeno značko, tekmovalec prejme priznanje za sodelovanje.

Za vse informacije je pooblaščen:
SREČKO KOKLIČ
Turistično gostinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 58 98 226
GSM: 051 / 273 000
e. naslov: srecko.koklic@tgzs.si
Vodja razstave trak kakovosti kulinarika:
Danilo KOZAR: 031 / 301 425
Vodja razstave slaščičarstvo:
Alenka KODELE: 041 / 484 486
Vodja razstave artistika:
Iztok LEGAT: 041 / 510 618
Vodja razstave trak kakovosti pogrinjki:
Branko SLAVINEC: 051 / 132 402
ROK PRIJAVE : 20. avgust 2018
Prijavo na tekmovanje oddate na e prijavo
dodatna vprašanja: srecko.koklic@tgzs.si

