
 1 

 
 
 

 
 
Положення  

«Про VII Чемпіонат Бограча» 2019 
  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Класифікація змагання: 
1.1.1.     Чемпіонат із приготування угорської страви «Бограч» є командним кулінарним 

змаганням. 
1.1.2. Проведення Чемпіонату є неприбутковою справою. 
1.2. Цілі та завдання: 
1.2.1.     Чемпіонат по приготуванню угорської страви «Бограч» проводиться з 

метою ознайомлення з традиціями та рецептурою закарпатської кухні. 
1.2.2. Розширення культурних зв’язків між представниками різних національних груп. 
1.3. Організатор Чемпіонату: 
Засновником і організатором Чемпіонату є комплекс «Термальні води «Косино». 
1.4. Символіка Чемпіонату: 
Чемпіонат має офіційну символіку. Символіку дозволяється використовувати в 

інформаційних цілях з метою розповсюдження інформації про Чемпіонат, його заходи, 
організаторів та офіційний сайт комплексу. У будь-яких інших цілях, використання 
офіційної символіки є можливим  лише за письмового дозволу організаторів. 

1.5. Офіційний Інтернет-сайт «Чемпіонату Бограча»: 
Чемпіонат має офіційний Інтернет-сайт www.kosino.ua. На сайті розміщуються 

матеріали, що стосуються підготовки та проведення Чемпіонату, офіційної символіки, прес-
релізи, умови участі, програма заходу, графічна і мультимедійна інформація, форми для 
зворотнього зв’язку тощо. 

1.6. Захист персональних даних. Конфіденційна інформація та комерційна 
таємниця: 

1.6.1.    Використання та обробка персона льних даних, одержаних з метою виконання 
вимог цього Положення, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних». 

1.6.2.    Надаючи організатору свої дані в паперовій або електронній формі, 
приватна чи юридична особа тим самим дає згоду на обробку персональних даних на 
таких умовах: 

1.6.2.1. Персональні дані оброблятимуться з метою проведення Чемпіонату, 
підготовчої роботи до нього, до наступних щорічних Чемпіонатів, а також з метою 
інформування учасників про новини Чемпіонату і про заходи, які проходитимуть в його 
рамках. 

1.6.2.2.  Організатор оброблятиме лише персональні дані, вказані особою, яка їх надала. 
1.6.2.3.  Організатор здійснюватиме з персональними даними наступні дії: збір, 

зберігання, статистичний аналіз. 
1.6.2.4.  Персональні дані не можуть передаватися третім особам без згоди власника. 
1.6.3.      Згода на обробку персональних даних може бути відкликана за заявою, 

направленою на електронну адресу bograchemp@gmail.com. 
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1.6.4.     Учасники Чемпіонату зобов’язуються не розголошувати конфіденційну 
інформацію та комерційну таємницю про організатора Чемпіонату та сам Чемпіонат. 

1.6.5.     Конфіденційна інформація є комерційною таємницею організатора Чемпіонату, 
яка може бути використана іншими суб’єктами, що зумовить збитки, втрату ділової 
репутації, конкурентних переваг, довіри клієнтів організатора Чемпіонату. 

До комерційної таємниці включається: 
1.6.5.1.  Інформація, до якої учасники Чемпіонату отримали доступ: інформація про 

клієнтів та партнерів, вартість послуг та істотні умови контрактів, плани та стратегії розвитку 
і проведення Чемпіонату; зміст ділової переписки та переговорів з учасниками, партнерами 
та клієнтами; 

1.6.5.2. Інформація, що належить організатору Чемпіонату на праві інтелектуальної 
власності: інформація в електронному вигляді, з якої складається веб-сайт; зображення 
торгових знаків (марок) організатора Чемпіонату або зображень, що імітують ці знаки; 
«слогани», авторські розробки, програм надання послуг, їх аудіо- відео- електронні записи, на 
паперових носіях тощо. 

 
2.          ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ 
2.1.       Локація та учасники Чемпіонату: 
Чемпіонат проходитиме 1 травня 2019 року на території оздоровчо-рекреаційного 

комплексу «Термальні води «Косино» (Закарпатська обл., Берегівський район, с. Косонь, 
Урочище, 1). Старт Чемпіонату відбудеться о 07:00 за к.ч. Офіційне відкриття розпочнеться о 
12:00 за к.ч. Термін і час проведення фестивалю може коригуватися організаторами. 
Інформація розміщується на офіційному сайті комплексу (www.kosino.ua). 

2.2.      Програма Чемпіонату: 
Чемпіонат передбачає проведення командних  кулінарних змагань з приготування 

закарпатської страви «Бограч». 
2.3.     Тематика Чемпіонату: 
2.3.1.  Тематика Чемпіонату включає в себе традиційні та сучасні способи приготування 

страв закарпатської кухні. 
2.4.    Оргкомітет Чемпіонату: 
Для здійснення координаційної роботи, пов’язаної з організацією та проведенням  

Чемпіонату, створюється організаційний комітет. Основними завданнями організаційного 
комітету є: 

2.4.1.  Забезпечення і підготовка проведення Чемпіонату. 
2.4.2.  Залучення партнерів, спонсорів, учасників і відвідувачів до участі у Чемпіонаті. 
2.4.3.  Прийом, реєстрація заявок від претендентів на участь у Чемпіонаті. 
2.4.4.  Затвердження списку учасників Чемпіонату. 
2.4.5.  Формування і затвердження складу журі Чемпіонату та/або окремих конкурсів. 
2.4.6.  Нагородження переможців та учасників Чемпіонату. 
2.4.7.  Інша робота над організацією та проведенням Чемпіонату. 
 
3.        УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ 
3.1.     До участі в Чемпіонаті запрошуються команди у складі 5 осіб віком від 20 років. 
3.2.     Форма одягу кожної команди — це національне або тематичне вбрання. 
3.3.     Мінімальна кількість звареного бограчу – 250 літрів. 
3.4.     Обов’язковою умовою є розміщення рецептури головної страви біля робочого 

місця команд.  
3.5.     Оформлення місця експозиції здійснюється  згідно з рекомендаціями оргкомітету 

Чемпіонату.  
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3.6.     Для того, щоб стати учасником «Чемпіонату Бограча»  потрібно заповнити анкету 
встановленого зразка та надіслати її на електронну адресу оргкомітету – 
bograchemp@gmail.com. 

3.7. Організатори лишають за собою право змінювати кількість учасників 
Чемпіонату. 

3.8. Участь у Чемпіонаті підтверджується запрошенням, що висилається 
організаторами Чемпіонату учаснику в електронному вигляді на основі поданих заявок. 

3.9. У разі отримання запрошення учаснику необхідно зв’язатися з організаторами 
для узгодження остаточних умов участі (програма, експомісце, прибуття тощо). 

3.10. Заявки на участь у Чемпіонаті  приймаються як від фізичних осіб, так і від 
підприємств, торгівельних марок, громадських організацій тощо. 

3.11. Кількість команд, які беруть участь, є обмеженою. 
3.12. Організатори забезпечують учасників водою, дровами, одноразовим посудом 

та смітниками. По закінченню Чемпіонату команда повинна повністю прибрати свою робочу 
зону.   

3.13.  Кожна команда, як гарантію участі, обов’язково за 10 днів до проведення 
Чемпіонату повинна внести гарантійний внесок у розмірі 3 000 грн. Гарантійний внесок 
повертається командам протягом двох днів після закінчення Чемпіонату. Гарантійний внесок 
не повертається у випадку, якщо команда не взяла участі у Чемпіонаті.   

3.14.      Під час приготування страв команди використовують власні продукти та 
кухонний інвентар, а також самостійно облаштовують своє робоче місце. 

3.15. Собівартість реалізованого бограчу відшкодовується. 
 

4.        ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЄ ОРГКОМІТЕТ КОМАНДАМ-УЧАСНИЦЯМ 
«ЧЕМПІОНАТУ БОГРАЧА»: 

4.1. Зустріч і супроводження учасників на місце проведення Чемпіонату. 
4.2.      Надання місця для встановлення експозиції учасника на території 

проведення Чемпіонату. 
4.3. Технічне забезпечення експомісця учасника. 
4.4. Участь у фотосесіях, які будуть проводитись під час Чемпіонату. 
4.5. Нагородження учасників призами Чемпіонату. 
 
5. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЧЕМПІОНАТУ  
5.1. Для забезпечення проведення конкурсної програми організаційний комітет 

Чемпіонату формує і затверджує склад та функції журі.   
5.2. Журі оцінюватиме весь спектр критеріїв, дотичних до кожної номінації: 

оригінальність ідеї, зовнішній вигляд експомісця, декор, смакові якості, якість рецептів, 
швидкість приготування тощо. 

5.3. Розподіл місць серед конкурсантів визначається на засіданні журі. Рішення є 
остаточним, перегляду і оскарженню не підлягає. Журі має право не присуджувати всі 
призові місця. 

5.4.      Нагородження переможців здійснюється безпосередньо під час 
проведення Чемпіонату. 
 

6. ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ 
Впродовж Чемпіонату за дотриманням правил учасниками будуть стежити 

представники організатора, члени журі та Шериф. У разі порушень команді буде висунуте 
попередження. Якщо команда отримала повторне попередження, то організатори залишають 
за собою право дискваліфікувати її. 
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Організатори мають право не допустити або дискваліфікувати команду для участі у 
Чемпіонаті в разі:  

6.1. Неправильного заповнення анкети або невиконання командою затверджених 
положень.  

6.2. Запізнення на початок змагань. 
6.3. Покидання зони проведення Чемпіонату без попередження організаторів 

заходу. 
6.4. Якщо під час участі в Чемпіонаті члени команди знаходилися в стані сп’яніння 

або вживали алкогольні напої чи інші психотропні речовини. 
  6.5. Якщо члени команди поводили себе некоректно по відношенню до  інших  

учасників  «Чемпіонату Бограча», а також до відвідувачів та гостей свята. 
6.6. Залучення до приготування страви сторонніх осіб, не вказаних у заявці на 

участь. 
6.7. Використання під час приготування страви заборонених речовин або 

інгредієнтів, які не оприлюднені на інформаційній дошці. 
 
 


