
 
 

REGULAMIN KONKURSU „RACE 2 RACER” 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE: 

Spółka Caffè Vergnano S.p.A. z siedzibą w Santena (Torino) , adres S.S. Torino - 
Asti km 20, (dalej zwana “Organizatorem”) organizuje niniejszy Konkurs o nazwie 
“Race 2 Racer”. 

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich baristów, zamieszkałych w Polsce, 
którzy we wskazanym przez Organizatora czasie zgłosili chęć uczestnictwa poprzez 
wysłanie imiennego zgłoszenia. 

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne, a jego warunkiem jest pisemne 
zgłoszenie chęci udziału w zawodach. 

Pracownicy Organizatora, podobnie jak członkowie jego najbliższej rodziny, nie 
mogą brać udziału w Konkursie. 

Poprzez uczestnictwo w niniejszym Konkursie, uczestnicy oświadczają, że 
akceptują wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. 

CZAS TRWANIA WYDARZENIA: 

Wydarzenie obejmuje okres od 10.08.2019 r. do 31.12.2019 r. (do godz. 23.59 czasu 
GMT +1) (dalej: “Okres uczestnictwa”). 

Wybór uczestników do finału Konkursu odbędzie się podczas etapów 
kwalifikacyjnych, które będą miały miejsce w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. 

Ostateczny wybór zwycięzcy nagrody nastąpi przy okazji Finału Konkursu w 
Krakowie. 

 



HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI: 

• I ELIMINACJE: 10 sierpnia 2019 Gdańsk, Plenum  
ul. Elektryków, 80 – 980 Gdańsk 

• II ELIMINACJE:  8 września 2019 Kraków, Tektura Cafe – K2O  
ul. Wizjonerów 2, 31-356 Kraków 

• III ELIMINACJE: 19 października 2019 Wrocław, Browar Mieszczański  
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

• IV ELIMINACJE: 30 listopada 2019 Katowice, Galeria Szyb Wilson  
ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice 

• FINAŁ:  14 grudnia 2019 Kraków, Forum Przestrzenie  
ul. Marii Konopnickiej 28, 30-302 Kraków 

 
ZGŁOSZENIA:  

• e-mail: ossowska_aleksandra@espresso.pl 
• tel. 792 677 655 

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, w każdym momencie, 
ważności uczestnictwa, w tym tożsamości uczestnika, jego wieku i miejsca 
zamieszkania, a także do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, który 
działałby w sposób naruszający postanowienia niniejszego regulaminu lub 
dopuściłby się oszustwa. 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU: 

W Konkursie będą mogli wziąć udział pełnoletni bariści, którzy pracują w Polsce 
oraz zgłosili, w stosownym czasie, pisemną chęć uczestnictwa w zawodach 
„Race 2 Racer”. 
 
W eliminacjach startuje 8 zawodników, do FINAŁU przechodzi dwójka uczestników z 
każdej ELIMINACJI, tworząc finałową ósemkę.  
 
Start dwójkami w systemie pucharowym (lepsza osoba z pary przechodzi dalej). 
 
Przed startem każda dwójka zawodników konkurujących w danej rundzie dostanie 6 
zamówień od sędziów (zawodnicy startujący w jednej parze mają identyczne 
zamówienia) 

Zamówienia losujemy z koszyka następujących produktów: espresso, doppio, 
cappuccino, flat white, americano,  orange spritz brew (pełna szklanka lodu 
kruszonego, 10 ml syrop Orange Spritz, 100 ml Cold Brew). 
 
Każdy z 3 sędziów sensorycznych ma swój koszyk zamówień z którego losujemy 2 
zamówienia, co daje sumę 6 zamówień. 
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Podczas występu ocenie podlega: jakość finalnego napoju, technika pracy, czystość 
stanowiska pracy i sprzętu, uzyskany czas oraz poprawność wydania otrzymanych 
zamówień (każdy sędzia sensoryczny ma przypisane dwa konkretne zamówienia). 
 
Oceny zawodnika dokonuje trójka sędziów sensorycznych, sędzia techniczny plus 
osoba odpowiedzialna za pomiar czasu. 
 
Zasady oceny zostaną szczegółowo omówione podczas zbiórki przed konkursem z 
zawodnikami, a wcześniej zostanie przeprowadzona kalibracja sędziów. 
 
Podczas konkursu korzystamy z kompletu porcelany Caffe Vergnano o objętości 75 
ml -espresso, 200 ml - doppio, cappuccino, flat white, americano oraz szkła 400 ml 
– coldbrew. 
 
Zawodnicy startują w kolejności wylosowanej w dni konkursu, bezpośrednio przed 
jego rozpoczęciem. 
 
SĘDZIOWIE DZIELĄ SIĘ NA 3 KATEGORIE: 

• sędziowie sensoryczni  
• sędziowie techniczni  
• timer – osoba odpowiedzialna za pomiar czasu 

Sędziowie sensoryczni: ocena wizualna produktu i jego próba smaku.  
 
Punktacja: 

0 – oznacza brak lub niepoprawne/zły 
1 – występuj/dostateczne/dobre/dobry  
2 – bardzo dobre/bez zarzutu /bardzo dobry/smaczny 
 
Ocena w kategoriach:  

1. Kremowa struktura piany mlecznej (piana min. 5mm): 2-1-0 
2. Latte Art: 2-1-0 
3. Ocena aromatu i smaku napoju: 2-1-0 
*jeśli niemożliwa jest ocena mleka i wzoru, ponieważ napój nie zawiera mleka 
wpisujemy w arkusz oceny „brak” 

Sędziowie techniczni: ocena techniki i higiena pracy baristy. 

Kategorie oceny (1-0): 

• Czystość kolby przed namieleniem kawy 
• Czystość w okolicy młynka po wykonanej pracy (wszystkich zamówień) 
• Prosty/poprawny tamping  
• Odpuszczenie wody z grupy przed parzeniem kawy 
• Właściwe parzenie espresso (20sek.-30sek.) 
 



• Odpuszczenie pary z dyszy przed spienianiem mleka (każdorazowo) 
• Właściwe oczyszczenie dyszy po spienianiu (odpuszczenie pary i przetarcie)  
• Właściwe porcjowanie mleka (ilość po zakończonej pracy to maks.100ml) 

Timer: 

• Jako, że kategoria odbywa się w systemie pucharowym, to ocenie podlega 
różnica czasu między zawodnikiem, który pierwszy kończy swoje zamówienia, a 
końcem pracy drugiego zawodnika z pary. 

• Każde pełne 10 sekund różnicy to 2 punkty odjęte od wyniku punktowego 
wolniejszego zawodnika.  

• Zawodnik można skończyć pomiar swojego czasu w momencie kiedy wszystkie 
zamówione napoje trafią do sędziów. 

 
WYGLĄD STANOWISK PRACY: 

• Zawodnicy będą korzystać z młynków Firenzato F64 evo i ekspresów marki 
Sanremo Cafe Racer 2gr oraz nalewaków do Cold Brew. Stanowisko pracy 
przewiduje dodatkowo: gumę do tampowania, tamper, odbijak, ściereczka do 
kolby i dyszy, zestaw 3 dzbanków do mleka, miarka barmańska, porcelana i 
szkło. 

•  
Zawodnik nie musi korzystać z zapewnionych akcesoriów, może użyć własnych, 
ale muszą zostać one zatwierdzone przez sędziego technicznego przed startem. 

•  
Stoisko przewiduje równoległy start zawodników w parach, zawodnicy pracują 
naprzeciwko siebie tak aby możliwość obserwacji pracy przeciwnika była 
ograniczona.  

 
NAGRODY: 

• Zwycięzca każdych kwalifikacji dostanie komplet (1x600 ml + 1x350 ml) 
dzbanków do spieniania mleka Barista Space oraz ekspres ciśnieniowy Caffè 
Vergnano Tre Mini. Osoby, które zajmą dwa pierwsze miejsca podczas eliminacji 
w otrzymają prawo do występu w wielkim finale, który odbędzie się w 
Krakowie.  

• Zwycięzca finału Race to Racer otrzyma kurs jazdy sportowej z kierowcą 
rajdowym Michałem Kościuszko oraz możliwość bezpłatnego wypożyczenia na 
okres 24 miesięcy ekspresu San Remo CV Cafe Racer o wartości 50 tys. złotych. 
Warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości nieodpłatnej dzierżawy 
ekspresu San Remo CV Cafe Racer jest wprowadzenie do oferty lokalu i 
używanie na młynku dostarczonym wraz z ekspresem wyłącznie kawy Caffe 
Vergnano. Jednocześnie dopuszcza się możliwość zaparzania innych kaw, pod 
warunkiem używania ich na dodatkowych młynkach nie stanowiących 
przedmiotu nagrody. 

 



• Aby otrzymać nagrodę zwycięzca powinien przyjąć nagrodę i okazać dowód 
tożsamości. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody, nagroda zostanie 
przekazana zdobywcy drugiego miejsca, na podstawie uzyskanej punktacji. 

Nagroda zostanie udostępniona zwycięzcy najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od 
momentu zatwierdzenia zwycięstwa. 

Uściśla się, że: 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania, całkowicie według 
własnego uznania, najbardziej odpowiedniego sposobu dostarczenia 
nagrody. 

• Organizator nie wypłaca równowartości nagrody w formie pieniężnej; 
• Nie jest możliwe przeniesienie nagrody na osoby trzecie. 
• Zwycięzca nie może wnioskować o nagrodę alternatywną ani o jej 

równowartość pieniężną. 

Jednakże, w przypadku w której Organizator nie byłby w stanie dostarczyć 
obiecanej nagrody z powodu nieprzewidzialnych okoliczności lub z przyczyn 
znajdujących się poza kontrolą Organizatora, zastrzega się prawo do zmiany w 
całości lub części elementów nagrody lub do zastąpienia jej nagroda o podobnej 
lub wyższej wartości; 

PRZEPISY KOŃCOWE: 

•  Informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie stanowią część 
niniejszego regulaminu. Udział w Konkursie oznacza ich akceptację; 

•  Poprzez uczestnictwo w Konkursie, zwycięzca wyraża zgodę na 
wykorzystanie przez Organizatora jego imienia i nazwiska, fotografii i//lub 
materiału video z jego udziałem dla celów reklamowych związanych z promocją 
marki Caffè Vergnano w szczególności: użyczenia wizerunku w materiałach 
filmowych, filmach promocyjnych, publikacjach internetowych itp., jak również 
w materiałach wewnętrznego użytku; 

•  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, koszty i 
straty ( bezpośrednie i/lub pośrednie) poniesione przez któregokolwiek 
uczestnika lub przez zwycięzcę spowodowane uczestnictwem w niniejszym 
Konkursie lub zaistniałe w konsekwencji wykorzystania wygranej nagrody, z 
zastrzeżeniem przypadku śmierci lub szkody spowodowanych zaniedbaniem ze 
strony Organizatora; 

•  Każdą decyzję Organizatora, reprezentowanego w trakcie Konkursu  
przez jury, dotyczącą któregokolwiek aspektu niniejszego Konkursu uważa się za 
ostateczną, niepodlegającą reklamacji lub odwołaniu i nie będzie podejmowana 
w tym zakresie żadna korespondencja z uczestnikiem; 

 



•  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich; 

•  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie, niedopełnienie 
obowiązków, zdarzenie lub okoliczność, które znajdowały się poza racjonalnie 
pojętą kontrolą Organizatora, a które udaremniało Organizatorowi wypełnienie 
obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu lub powodowały opóźnienia w 
ich wykonaniu; 

•  Jeżeli wystąpią okoliczności, które zakłócałyby należy przebieg wydarzenia 
lub takie, które uniemożliwiałyby przeprowadzenia wydarzenia zgodnie ze 
zobowiązaniem, z jakiegokolwiek powodu wykraczającego poza racjonalne pojętą 
kontrolę Organizatora, na przykład w przypadku wojny, ataków terroryzmu, 
stanów wyjątkowych, klęsk żywiołowych (lub innych), trudności o charakterze 
technicznym lub wszelkich innych wypadków mających wp ływ na 
bezpieczeństwo, integralność i prawidłowy przebieg Konkursu, Organizator 
zastrzega sobie prawo, wyłącznie według własnego uznania i w najlepszy możliwy 
sposób dozwolony prawem do modyfikowania, zawieszania, wcześniejszego 
rozwiązania lub odwołania niniejszego Konkursu; 

•  Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważności zgłoszenia 
konkursowego oraz zdyskwalifikowania każdego uczestnika, który podjąłby próbę 
nieuczciwych zachowań. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do 
zdyskwalifikowania każdego uczestnika, którego uczestnictwo byłoby niezgodne z 
niniejszym regulaminem i/lub takiego, który podjąłby jakiekolwiek działanie 
mające na celu zmianę należytego przebiegu wydarzenia. W takim wypadku, 
Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od osoby, której  s p r a w a 
dotyczy odszkodowania pieniężnego za poniesione szkody; 

•  Imię i nazwisko oraz fotografia zwycięzcy zostanie opublikowana na stronie 
www.caffevergnano.com i na portalach społecznościowych powiązanych z 
Organizatorem.

 


