
 

 

                                               Competiție virtuală, ediția martie 2021 
 

REGULI si REGLEMENTĂRI 
                                        Reguli generale – se aplică TUTUROR categoriilor 

 

După efectuarea plății, vă rugăm să trimiteți un e-mail la cakecompentry@ichf.co.uk până 
vineri, 19 februarie 2021, ora 16.00, ora Regatului Unit, cu numărul de referință al comenzii, 
numele, țara, categoria și numărul de fotografii după cum scrie în categoria sau categoriile 
alese din programul concursului. 
 

Imaginile trimise nu trebuie să fi fost afișate anterior pe nicio rețea socială sau în timpul 
competiției, altfel veți fi descalificat. 
 
Nu trebuie să vă fi introdus creația în nicio competiție anterioară/simultană sau viitoare, altfel 
veți fi descalificat. 
 

Lucrările trebuie să fie lucrări autentice, fără ca persoana care participă să fie ajutată (cu 
excepția cazului în care se înscrie la o categorie care specifică altfel). Dacă se dovedește că 
persoana nu a înscris o lucrare pe care a finalizat-o fără ajutor sau nu este o lucrare autentică 
a persoanei acestea vor fi descalificate. 
 

• Înscrierea lucrărilor în categorii incorecte și, prin urmare, nerespectând programul vor fi 
descalificate. 

• Vă rugăm să consultați categoriile individuale pentru numărul de fotografii. Dacă 
numărul de fotografii nu corespunde numărului solicitat, cererea va fi descalificată. 

• Imaginile de calitate slabă ale lucrării dvs. vor pierde puncte considerabile. 
• Lucrările nu trebuie să participe la nicio altă competiție premiată la nivel mondial, la 

expoziții sau online (inclusiv la Cake International). Dacă s-a întâmplat acest lucru, 
lucrarea va fi descalificată. Acest lucru se aplică competițiilor anterioare, concursurilor 
simultane sau viitoarelor competiții. 

• Lucrările nu pot fi afișate pe niciun site de socializare până când jurizarea nu este 
complet finalizată, altfel exponatele dvs. vor fi descalificate. 

• Lucrările care nu respectă programul vor fi marcate ca Nu în program (NTS/ 
descalificate). 

• Pastele de modelat Safety Seal, Cold Porcelain și Artista Soft nu sunt permise în nicio 
clasă. 

• Sunt permise numai mediile/materialele specificate în fiecare clasă. 
• Panglica nu este permisă pe exponat/lucrarea în sine, cu excepția cazului în care este 

specificat în categorie. 
• Mătasea de porumb, tăițeii și pastele nu sunt permise pe exponat/lucrarea în sine, cu 

excepția cazului în care este specificat în categorie. 
• În cazul în care machetele sunt permise, acestea trebuie să fie tratate ca un tort 

adevărat, folosind materiale pentru uz alimentar și flower picks (fiole/eprubete pentru 



 

 

flori). Fac exceptie categoriile “Exponat decorativ” si “Categoria Surpriza” deoarece 
aceste categorii nu sunt destinate consumului, ci pentru a afișa abilitățile și tehnicile 
executantului folosind materiale comestibile. 

• Decorațiuni artificiale: topper-urile comerciale pentru tort (de exemplu, mireasa/mirele 
din plastic/porțelan, semnele „La mulți ani” care nu sunt comestibile etc.) nu sunt 
permise. Luminile nu sunt permise pe exponat direct decât dacă este specificat în 
categorie. 

• Toate lucrările trebuie create în conformitate cu programul competiției – organizatorul 
își rezervă dreptul de a nu afișa nicio lucrare pe care o consideră inadecvată. Toate 
lucrările, indiferent de tema sau conținutul lor, vor fi în continuare evaluate și vor primi 
toate certificările relevante. 

• Dacă lucrarea dvs. are scris sau inscripție într-o altă limbă decât engleza, atunci 
organizatorilor le trebuie furnizată o traducere completă, menționând numărul 
competiției la care se referă. Aceasta trebuie trimisă prin e-mail la ICHF în același timp 
când trimiteți prin e-mail fotografiile lucrării. Organizatorul își rezervă dreptul de a 
elimina orice lucrări care conțin limbaj necorespunzător sau care pot ofensa. Lucrarea 
dvs. va fi în continuare evaluată în conformitate cu programul competiției, dar nu va fi 
afișată pe site-ul nostru sau în timpul emisiunii noastre pe ecran. 

• Dacă o lucrare este eliminată din competiție, indiferent de motivul pe care 
organizatorii/jurații îl consideră adecvat, acest lucru nu este similar cu a fi descalificat, 
veți primi o plasare Nu în program numai dacă sunteți descalificat. Toate lucrările vor 
primi certificate și premii asociate dacă sunt premiate de jurați. 

• Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina orice lucrare din competiție dacă primește 
reclamații cu privire la tema sau designul acesteia. 

• Cake International este un mediu inclusiv și este o platformă pentru artizanii cofetari 
pentru a-și dezvolta și perfecționa abilitățile de decorare a torturilor. 

• Întrebările trebuie trimise la questions@ichf.co.uk înainte de 9 februarie 2021. Nici o 
întrebare nu va primi răspuns după această dată. Întrebările trebuie să se refere numai 
la reguli și nu la modele individuale. Nu se vor da sfaturi pentru modele individuale. 

 
Puncte de ajutor 
 

• Aveți grijă la amprente, semne de lipici, semne de unghii, acoperire uniformă, grosimea 
pastei de zahăr și semnele lasate de instrumente. 

• Asigurați-vă că lucrarea dvs. este îngrijită. 

• Decorațiune necomestibilă înseamnă orice decorațiune realizată în totalitate sau parțial 
din orice material necomestibil. 

• Dacă folosiți o vază într-o categorie florală, este o idee bună să puneți o greutate pe 
fundul acesteia (de exemplu, o piatră sau nisip umed într-o pungă) pentru stabilitate. 

• Nu uitați – fotografiile făcute de dvs. trebuie să fie clare pentru a permite judecătorilor 
să vadă lucrarea. 
 

mailto:questions@ichf.co.uk


 

 

Comportamentul și atitudinea concurenților  
 
Ne așteptăm ca toți participanții să se comporte într-o manieră respectuoasă înainte și în 
timpul competiției – iată un exemplu de comportament care nu va fi tolerat și care ar putea 
duce la următoarea acțiune: 
 

• Lucrarea dvs. va fi eliminată din competiție fără ca taxa să vă fie rambursată 

• Vi se va interzice să participați la prezentările Cake International sau să participați la 
competiție timp de cel puțin 2 ani. 

• Toate amenințările la adresa oricărui membru al echipei Cake International, inclusiv la 
adresa juraților sau altor participanți la prezentare, vor fi trimise către organele de 
poliție. 

 
 

1. Orice concurent care interferează sau amenință să interfereze cu funcționarea 
procesului de evaluare sau a competiției 

2. Nu vor fi tolerate comportamentul agresiv, limbajul urât sau urletele. 
3. Toate comentariile defăimătoare, jignitoare sau derogatorii, fie verbal, fie în scris 

(inclusiv e-mailuri, mesaje text/mesagerie vocală/telefon, rețele sociale sau alte 
comunicări scrise) către un membru al juriului sau un membru al ICHF Events. 
 

 
 

Procesul de înscriere 
 

Completați un formular pentru FIECARE LUCRARE pe www.cakeinternational.co.uk 
 

Plătiți taxa de înscriere - £20 per lucrare 
Termenul limită este vineri, 19 februarie 2021, ora 16:00, ora UK 

Înscrierea se poate închide mai devreme decât data indicată din cauza locurilor limitate 

Nu se acceptă rambursări, lucrări înscrise cu întârziere sau modificări de categorii. Lucrările nu 

pot fi “reportate”. 

 

Lucrările înscrise cu întârziere nu vor fi acceptate. 
 
Drept de autor/înregistrare design 
Vă puteți inspira din filme, cărți, modă etc., dar vă încurajăm să vă folosiți propria creativitate 
 
Fotografii 
 
Fotografiile lucrărilor din concurs pot fi utilizate online de către ICHF Events sau pot fi tipărite 
în viitoarele publicații relevante, după cum s-a convenit cu echipa de conducere a ICHF. 

http://www.cakeinternational.co.uk/


 

 

 
Rezultate 
Rezultatele vor fi disponibile de la ora 13:00, ora UK, sâmbătă, 6 martie 2021 la 
https://www.cakeinternational.co.uk/competitions/results/.  Finaliștii vor fi anunțați la ora 
11:00, ora UK, iar Votul juriului pentru Cea mai bună prezentare și Votul publicului pentru Cea 
mai bună prezentare vor fi anunțate la ora 15:00, ora UK, pe grupul competiției ca parte a 
spectacolului virtual (care are loc pe Facebook). 
 
Fișe de punctaj/Feedback 
Fiecare concurent va primi o foaie de punctaj/o foaie de feedback în termen de 14 zile de la 
competiție (până la 20 martie 2021). 
Decizia juriului este definitivă. Nu se poate da feedback după spectacol. 
 
 
Premii 
Virtual Gold, Virtual Silver, Virtual Bronze și Virtual Merit. Fiecare categorie poate avea locul 1, 
2 sau 3. În cazul în care cel mai mare premiu dintr-o categorie este Virtual Bronze, nu vor fi 
acordate locurile 1, 2 sau 3. 
 
Nu toate lucrările au garanția unui premiu și/sau a unui certificat   
 
Finaliștii sunt anunțați la ora 11:00, ora UK 
VOTAREA ÎNCEPE PENTRU VOTUL PUBLICULUI PENTRU CEA MAI BUNĂ PREZENTARE la ora 
11:00, ora UK 
VOTAREA SE TERMINĂ PENTRU VOTUL PUBLICULUI PENTRU CEA MAI BUNĂ PREZENTARE la 
ora 14:30, ora UK  
 
 
Reclamații 
Reclamațiile se trimit prin email la melanieu@ichf.co.uk până pe 27 martie 2021. Decizia 
juraților este definitivă și rezultatele nu se discută după ce competiția se încheie, cu excepția 
unei greșeli de calcul. 
 
Toate reclamațiile referitoare la participările la concurs trebuie să fie adresate către Melanie 
Underwood, prezentând motivele dvs. Vă rugăm să rețineți, ICHF Events nu tolerează niciun 
fel de amenințare (vă rugăm să consultați Comportamentul și atitudinea concurenților) 
 
Prin înscrierea la Cake International sunteți de acord să respectați regulile și reglementările 

din prezentul document. 
 

https://www.cakeinternational.co.uk/competitions/results/
mailto:melanieu@ichf.co.uk

