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Pizza Fest-

East European Championship
Bine ai venit la cel mai mare campionat de pizza din 
Estul Europei! Ești deja câștigător!

De ce să participi?
Pentru că vrei să câștigi recunoaștere internațională 
pentru tine sau restaurantul tău.



Pizza Fest East European Championship

Nimeni nu îți înțelege pasiunea pentru arta pizzei mai bine decât o facem noi! Știm câte ore de muncă, 
câtă energie și dorință de a învăța investești.

De aceea, ia naștere Pizza Fest- East European Championship! Un concurs atât de la îndemână, atât prin 
preț- doar €299.00 cu transfer dus-întors de la aeroport, cazare 4 nopți în hotel de 3* și mic dejun, prânz 
pentru cele 3 zile de concurs și taxa de înscriere inclusă- cât și prin valoarea pe care o aduce acest 
campionat.

De ce spunem asta?

• Pentru că vor veni nume mari din domeniu. Nume care vor aduce 
recunoaștere muncii tale, prin atestatul de participare pe care ți-l oferim. 

• Pentru că îți punem la dispoziție cele mai bune ingrediente și ustensile, un 
regulament transparent și bine pus la punct. 

• Pentru că nimic nu îți poate sta în cale dacă vrei să îți demonstrezi calitățile 
în fața unei lumi întregi. În fața clienților tăi. În fața celor care vor fi gata să 
plătească prețul corect pentru o muncă apreciată de maeștri internaționali.
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1. Adună prietenii la fel de pasionați ca tine! Distribuie pe rețelele de 
socializare!

Simplul fapt că vei fi aici, că vrei să îți demonstrezi pasiunea și dorința de a te 
perfecționa, denotă faptul că ești un profesionist.

Iar Pizza Fest East European Championship este locul în care vei fi înconjurat doar de 
profesioniști.

Fie că vorbim de atestat de participare, fie că vei ajunge pe podium, aceste lucruri 
vor da valoare calității tale de pizzar.

Te întrebi cum va arăta pe peretele restaurantului tău Atestat Pizza Fest East
European Championship? Sau Cupa însăși? Înscrie-te în cursa pentru ele! 

Vreau să mă înscriu ->> https://pizzafest.ro/produs/taxa-de-participare-east-
european-championship/

Nu trebuie să ratezi nici cursul intensiv cu maeștrii Cătălin SECUIAN și Vlad GHERO. 
Secretele aluatului perfect comprimate într-o zi plină cu tehnici valoroase, pauze de 
cafea și social dinner unde ne vom relaxa și vom face schimb de experiențe și 
infomații valoroase.

Și nu uita! Încarcă rama de profil Facebook- Pizza Fest- pentru ca toată lumea să știe 
că mergi la un campionat european. Fii mândru că investești în pasiunea și în calitatea 
muncii tale!
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2. Regulament de concurs

2.1. Organizator

• Concursul Pizza Fest- East European Pizza Championship 
este organizat de SC PIZZAFEST ENTERTAINMENT SRL în
colaborare cu Asociația Pizzaioli in Giro per il Mondo și cu 
susținerea PGM România (link 
https://www.facebook.com/groups/927381287457348/)
Colaboratorul APGM este o asociație liber constituită, cu 
caracter voluntar, non-profit, în virtutea art. 18 din 
Constituția Italiei, art. 36 de Cod Civil, în asociația cu 
denumirea „Associazione Pizzaioli in Giro per il Mondo”, 
Caduti di Nassirya 20/52, Cap 47924 Rimini, Italia. 
https://www.pizzaioliingiroperilmondo.com/

• SC PIZZAFEST ENTERTAINMENT SRL va fi denumită în 
continuare ORGANIZATOR.

2.2 Etape

• Etapa de înscriere: 22/02/2019- 21/05/2019. Înscrierile 
se vor face online pe site-ul oficial www.pizzafest.ro.

• Înscrierea este considerată fermă în momentul 
confirmării plății online a taxei de participare de 90 
euro.

• Organizatorul își rezervă dreptul de a opri înscrierile 
înainte de data afișată ca fiind data limită de înscrieri, 
când se atinge limita maximă admisă.

• De asemenea, data limită a înscrierilor poate fi prelungită 
până la data concursului (07 IUNIE 2019), în funcție de 
disponibilitatea locurilor.

• Suma plătită poate fi returnată integral cu 16 zile inainte
de eveniment, fără nicio taxă suplimentară. După data de 
21.05.2019, nicio sumă nu va mai putea fi returnată.
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2. Regulament de concurs

2.2 Etape

Etapă organizatorică: 07.06.2019, ora 09:00, se vor ridica 
numerele de concurs de la fața locului (Grădina Publică, 
Galați).

• Etapa de desfășurare propriu zisă: 

1. 07.06.2019- Secțiunile Pizza Margherita STG și Pizza 
Classica, între orele 10:00- 16:00

2. 08.06.2019- Secțiunile Pizza Classica și Pizza Gourmet, 
între orele 10:00- 16:00

• Premiere: 09.06.2019, începând cu orele 18:00

• Loc desfășurare concurs și premiere: Grădina Publică, Str. 
Domnească, Galați, România
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2.3 Secțiuni

• Pizza Classica

• Pizza Margherita (STG)

• Pizza Gourmet

2.4. Regulament categorii de concurs

• Tematica concursului este Pizza Fantasia.

• Categoriile Pizza Classica și Pizza Gourmet se vor 
desfășura, la alegerea concurentului, în cuptor electric 
sau pe lemne. Categoria Pizza Margherita (STG) se va 
desfășura în cuptor pe lemne.

• Pizza desert va intra în secțiunea Pizza Gourmet.
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2. Regulament de concurs

2.5. Concurenți

• La acest concurs pot participa pizzari:

1. în nume propriu,

2. reprezentând o pizzerie/ unitate gastronomică,

3. în numele unei asociații gastronomice din care face 
parte.

2.6. Preparare pizza pentru publicul Pizza Fest, 7-9 iunie

• Fiecare concurent își poate exprima acordul pentru a 
intra în echipa de pregătire pizza pentru publicul prezent 
în cadrul festivalului Pizza Fest, 7-9 iunie 2019, între 
orele 10:00- 23:00. 

• Remunerarea va fi stabilită ulterior împreună cu 
Organizatorul, în funcție de bunul mers al festivalului.
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2.4. Regulament categorii de concurs

Toți concurenții vor putea alege:

• între a folosi aluatul propriu adus de ei în recipiente care să 
respecte normele de igienă în vigoare sau a-l pregăti la fața 
locului cu ingredientele și ustensilele puse la dispoziție de 
către organizator.

• între a folosi ingredientele proprii sau cele puse la dispoziție 
de către Organizator prin sponsorul oficial al concursului-
Selgros Cash&Carry. O vitrină a acestuia va fi la îndemâna 
fiecărui pizzar pentru ingredientele de care are nevoie în 
reprezentarea pizzei sale.

• Concurenții vor avea obligația de a purta echipament 
adecvat și conform cu legislația de activare în 
alimentație publică. 

• Concurenții pot purta uniforme cu înscrisurile 
asociațiilor din care fac parte sau ale pizzeriilor pe care 
le reprezintă. Nu vor fi acceptate uniforme care includ 
alte mărci comerciale decât cele ale sponsorilor Pizza 
Fest. A se verifica lista sponsorilor pe site-ul oficial al 
concursului: www.pizzafest.ro/sponsorisiparteneri

http://www.pizzafest.ro/sponsorisiparteneri
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Juriul East European Championship

2.7. Jurizare

• Fiecare pizzar va avea la dispoziție:

• 10 minute pentru secțiunile Pizza Classica și Pizza Margherita
(STG)

• 15 minute pentru secțiunea Pizza Gourmet.

• Pentru corectitudine și transparență totală, 
organizatorul ia următoarele măsuri de precauție:

1. Niciun jurat nu va cunoaște numele și numărul 
concurentului a cărui pizza o va juriza, înainte de 
evaluare și notare.

2. Numerele de concurs ale aceluiași concurent vor fi 
diferite de la o secțiune la alta.

3. După evaluarea și notarea pizzei, juriul va putea aborda 
concurentul. Acest lucru nu va putea influența nota care 
a fost dată în primă instanță.
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2. Regulament de concurs

2.7. Jurizare

• Pe perioada timpului de concurs- 10, respectiv 15 minute alocate secțiunii la care s-a înscris- pizzarul nu va avea voie să 
părăsească zona de lucru.

• Pregătirea și prepararea vor avea loc în fața unui oficial al concursului, acesta din urmă fiind cel care va duce pizza pe un
platou de prezentare, juraților. În prealabil, tot el va cântări și va lua temperatura palinei, va analiza ingredientele folosite 
și organizarea postului de lucru.

• Înainte de a trimite pizza spre jurizare, fiecare concurent va secționa pizza în 6 felii și o va așeza pe platoul de prezentare.

• Acuratețea utilizării ustensilelor, a ingredientelor și a spațiului de lucru intră în responsabilitatea concurentului și va fi 
supervizată  și notată de către oficialul concursului, care va transmite nota sa, juriului.
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2. Regulament de concurs
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2.7 Criterii de evaluare și punctaj.

• Fiecare pizzar va fi notat conform criteriilor de evaluare și punctaj de mai jos:

• Organizarea postului de lucru 0-15 pct.- Abilitatea de a păstra postul de lucru curat și organizat.

• Timp de preparare și coacere 0- 15 pct.- Respectarea timpului de lucru conform regulamentului.

• Pregătirea cuptorului 0- 15 pct.- Utilizarea și pregătirea cuptorului, controlarea temperaturii și a timpilor de coacere.

• Prezentarea pizzei 0-15 pct.- Dispunerea pizzei pe platou, respectiv a ingredientelor pe aceasta.

• Aromă și gust 0-15 pct.- Caracteristici de aromă și gust ale aluatului și ingredientelor folosite.

• Inovație 0-15 pct.- Utilizarea de metode inovative și condimente noi în domeniu.

• Imaginație 0-10 pct- Folosirea imaginației în dispunerea ingredientelor, dispunerea pe platou, în folosirea condimentelor, 
etc.

• TOTAL- 100 puncte

2.8. Dispoziții finale și regulament complet pe www.pizzafest.ro

VREAU SĂ MĂ ÎNSCRIU! ->> https://pizzafest.ro/produs/taxa-de-participare-east-european-championship/
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3. Curs intensiv cu Maestri Istruttore- Cătălin SECUIAN și Vlad GHERO 

Cursul este o oportunitate de învățare unică. Mai mult decât atât, la sfârșitul acestuia, 
vom socializa, împărtăși experiențe și cunoștințe, în cadrul unei social dinner.

• Biga, Poolish, Autolisi
• Impasti Indiretti
• Impasti Diretti

Program Curs Intensiv din 06 iunie, restaurant Kreta (locație- https://bit.ly/2VfsXJh):
11:00- 14:00 Curs
14:00- 15:00 Coffee break
15:00- 19:00 Curs
19:00- 20:00 Break
20:00- 22:00- Social Dinner (cină de socializare inclusă în prețul cursului)

!Hot Deal!: €116.00 
Vreau să mă înscriu ->> https://pizzafest.ro/produs/taxa-de-participare-east-european-
championship/
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4. Ce poți câștiga?

Cupa East European 
Championship

Dacă urci pe podium la 
una dintre cele trei 
secțiuni (în total 9 cupe)

Atestat de participare

Toți concurenții își vor 
putea demonstra 
participarea la un 
campionat european cu 
un atestat.

Atestat de participare- curs 
intensiv

Dobândit în urma 
cursului intensiv cu 
maestri istruttore.
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Posibil datorită...
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Ce trebuie să mai știi...

În apropierea evenimentului 
o să primiți un e-mail 
reminder în care o să vă 
solicităm:

1. datele zborului dvs., 
astfel încât să realizăm 
optim transferul 
Aeroport Otopeni- Hotel 
Galați.

2. Rugămintea de a avea 
telefonul deschis la 
aterizare.

3. Dacă solicitați opțiunea 
de a veni însoțit, vă rugăm 
să ne transmiteți/ confirmați 
datele persoanei care vă 
însoțește, dacă este 
participant la campionat sau 
nu și pentru ce a mai optat 
(transfer, prânz, etc.)

4. Dacă nu ați optat încă 
pentru curs, vă rugăm să ne 
transmiteți un e-mail prin 
care solicitați verificarea 
disponibilității de locuri.

5. Vă rugăm să vă exprimați 
acordul pentru a intra în 
echipa de pregătire pizza 
pentru publicul prezent în 
cadrul festivalului Pizza Fest, 
7-9 iunie 2019, între orele 
10:00- 23:00. 

14contact@pizzafest.ro +40 742 808 220 www.pizzafest.ro


