
Cupa Marketerilor la Gătit by Lidl 
9-11 mai 2017, Grădina Eden (Calea Victoriei 107, București) 

- organizat de IQads -  
 

Regulament oficial și ghid de înscriere 
 
 
I. PRECIZĂRI PRELIMINARE 
Regulamentul prezent a fost creat pentru a certifica siguranţa participanţilor şi o bună desfăşurare a 
competiţiei. 
 
Participarea la competiţia „Cupa Marketerilor la Gătit by Lidl” (numită în continuare 
„competiţie”) în orice calitate (exp. Organizator, Participant, Sponsor, Partener, Membru juriu ş.a.) 
implică acceptarea tuturor menţiunilor precizate în acest Regulament. 
 
II. DATE GENERALE PRIVIND COMPETIŢIA 
Cupa Marketerilor la Gătit by Lidl este o competiţie de natură culinară, organizată de către IQads 
(numit în continuare „Organizator”).  
Participarea la această competiţie se face prin parcurgerea etapelor prevăzute în procesul de înscriere, 
conform Capitolului III. 
Competiţia se desfăşoară la Grădina Eden (Calea Victoriei nr 107, in spatele Palatului Știrbei – București, 
sector 1). 
 
Competiţia se va desfăşura în următoarele coordonate: 

 marți, 9 mai 2017, între orele 9:00 - 23:00 sau până la terminarea ultimei runde de gătit 

 miercuri, 10 mai 2017, între orele 9:00 - 23:00 sau până la terminarea ultimei runde de gătit 

 joi, 11 mai 2017, între orele 9:00 - 18:00 sau până la finalizarea decernării premiilor 
 
III. DATE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN COMPETIŢIE 
 
Participarea la Cupa Marketerilor la Gătit by Lidl este deschisă persoanelor fizice, indiferent de sex / 
nationalitate / religie, angajaţi ai oricărei companii în departamentele de marketing, trade marketing, 
comunicare/relații publice, vânzari sau cercetare de piață. Pot participa și echipe mixte, cu maxim doi 
participanți invitați din agenții de publicitate sau alte companii care deservesc departamentele de marketing, 
comunicare, vânzari sau cercetare de piață ale companiilor. 
 
Fiecare companie poate înscrie o singură echipă în competiţie, iar participanții înscrişi pentru 
respectiva echipă trebuie să fie obligatoriu angajaţi sau colaboratori ai respectivei companii şi să nu 
fie sau să fi fost cândva bucătari profesionişti. 
Înscrierea se face pe baza formularului de înscriere pus la dispoziţie de către Organizator și a plății unei taxe de 
înscriere de 200 de Euro +TVA  per echipă participantă către Organizator. Nu se pot înscrie actuali sau foști 
bucătari profesioniști. 
 
Procesul de înscriere presupune: 
 
1/Alegerea unui ingredient dintr-o lista pusa la dispozitie de Organizator în formularul de înscriere. 
Ingredientul va fi folosit și pus în valoare intr-o rețetă aleasă pentru proba principală din calificările 
competiției. 
 
2/ Completarea formularului de înscriere.  
În această fază echipele participante își aleg un nume și un logo care să îî reprezinte în competiție. 
 
3/ Achitarea taxei de participare  până pe data de 5 mai 2017, ora 18.00 
 



Înscrierile echipelor în competiţie se pot realiza în perioada 5 – 28 Aprilie 2017.  
Numărul maxim de echipe care pot participa la competiţie este de 32.  
 
Înscrierea în competiţie este posibilă doar primelor 32 de companii care solicită participarea în competiţie şi 
urmează toate etapele necesare pentru completarea procesului de înscriere, în ordinea primirii cererilor de 
înscriere.  
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea anumitor echipe. 
 
 
IV. DATE PRIVIND DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI 
Cupa Marketerilor la Gătit by Lidl se va desfăşura conform Programului competiţiei, pe care 
Organizatorul îl va pune la dispoziţie tuturor participanţilor, online pe  IQads la 
http://www.iqads.ro/articol/38263  
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica la orice moment Programul competiţiei sau de a anula 
competiţia, dar nu înainte de a informa publicul printr-un mesaj pe www.iqads.ro  sau prin orice 
altă modalitate adecvată, astfel încât să asigure aducerea la cunoştinţa participanţilor a modificărilor 
survenite. 
 
V. INSCRIERI SI STRUCTURA COMPETIŢIEI 
Competiţia este una cu tematică culinară. 
 
Pentru inscriere, echipele trebuie sa trimită Organizatorului formularul de înscriere în competiție  
[care cuprinde datele companiei + numele participantilor  + lista si gramajul ingredientelor rețetei aleasă 
pentru proba principală] până la data de 28 Aprilie 2017, pe adresa ioana.dogaru@iqads.ro 
 
Echipele înscrise în competiţie vor fi organizate pe serii de câte 3, 4 sau 5 echipe în urma unei trageri la sorţi, 
efectuată înainte de începerea competiţiei şi anunţată public pe IQads, pe 5 mai 2017.  
 
Fiecare grupă va fi programată să parcurgă proba culinară la o anumită oră într-una din cele două zile de 
calificări ale competiţiei (9 sau 10 mai 2017). 
 
În finala competiției, proba principală va fi ad-hoc, iar echipele finaliste vor avea la dispoziție același interval de 
timp pentru a pregăti un preparat decis prin tragerea la sorți a unui brief. 
 
 

Probele Cupei Marketerilor la Gătit by Lidl sunt: 
 
Calificări (9-10 mai 2017) 
 
Proba culinară principală din calificări 
 
Fiecare echipă înscrisă va parcurge o probă culinară ce va consta în pregătirea unui fel principal de 
mâncare sau a unui desert, folosind ingredientele solicitate, în timpul alocat şi respectând tematica dată de 
Organizator. 
 
Proba principală este cea pe care echipele o pregătesc dinaintea competiției și în care pun în valoare 
ingredientul ales din lista pusă la dispoziție de Organizator. 
 
Timpul alocat probei culinare principale este de 70 minute. 
 
Proba principală va fi jurizată după următoarele criterii : 

- tehnică  (40%) - gust, mod de prezentare a farfuriei, curățenia blatului 
- creativitate (40%) – concept culinar, numele preparatului , discurs de prezentare în fața juriului 
- lucru în echipă (20%) 

http://www.iqads.ro/articol/38263
http://www.iqads.ro/
mailto:ioana.dogaru@iqads.ro


 
Proba specială “Make life delicious” Electrolux 
În afara probei principale, în calificări, echipele vor avea la dispoziție 60 de minute, pentru a pregăti o altă 
rețetă din ingrediente disponibile la locul de desfasurarea al competitiei în care se va găti cu tehnologia pusă la 
dispoziție de Electrolux. 
Mizând pe creativitatea membrilor, echipele vor fi provocate să prepare o rețetă, folosindu-se de instrucțiunile 
menționate în briefurile trase la sorți pentru această probă.  
 
Juriul Electrolux va evalua separat evoluția fiecărei echipe și va acorda premii pe aceleași criterii ca în proba 
principală, respectiv : 

- tehnică  (50%) - gust, mod de prezentare a farfuriei, curățenia blatului 
- creativitate (30%) – concept culinar, numele preparatului , discurs de prezentare în fața juriului 
- lucru în echipă (20%) 

 
Punctajul de la Proba specială «Electrolux»  este separat de punctajul obținut de fiecare echipă  în cadrul 
competiției principale.  
 
 
Finala ( 11 mai 2017) 
Pe langă proba principală ad-hoc, în finala competiției, echipele calificate vor fi supuse uneia sau mai multor 
probe speciale, probe care nu vor depăși un interval de timp total de gătit de maximum 2 ore. 
 
In finală, fiecare probă va fi apreciată individual de fiecare jurat, ținând cont de următoarele criterii. 

- tehnică  (40%) - gust, mod de prezentare a farfuriei, curățenia blatului 
- creativitate (40%) – concept culinar, numele preparatului , discurs de prezentare în fața juriului 
- lucru în echipă (20%) 

 
 
VI. STRUCTURA ECHIPELOR 
 
Fiecare echipă poate fi formată din minim 2 și maxim 6 participanți.  
Recomandăm 4 persoane active la stația de lucru.  
Distribuirea rolurilor şi a atribuţiilor în timpul probei culinare este la latitudinea fiecărei echipe. 
 
 
VII. JURIZARE ŞI PREMII 
Juriul competiției Cupa Marketerilor la Gatit by Lidl va fi anunțat până pe data de 5 mai 2017. 
Fiecare membru al juriului va evalua fiecare echipă, acordând un punctaj între 1 și 10 pentru fiecare dintre 
probele anunțate atât în calificări cât și în finală. 
 
Fiecare probă specială este considerată competiție separată și va fi jurizată și premiată separat de proba 
principală. 
Lista completă a câstigătorilor (inclusiv probe speciale) și premiilor oferite în competiție va fi publicată pe 
IQads. 
 
VIII. OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR 
Prin participarea la competiţie şi completarea formularului de înscriere, participanţii : 
- declară că au citit în întregime, sunt de acord şi vor respecta toate precizările incluse în prezentul 
Regulament; 
- confirmă faptul că sunt apţi din toate punctele de vedere (inclusiv medical, dar fără a se limita la acesta) să 
participe la o asemenea competiţie culinară, sunt conştienţi şi îşi asumă toate riscurile pe care le-ar putea 
implica o asemenea competiţie; 
- se obligă să furnizeze Organizatorului date de contact reale şi valide; 
- sunt de acord ca imaginea lor obţinută prin fotografii sau înregistrări video realizate pe durata competiţiei, 
numele și rețetele să poată fi folosite de către Organizator si partenerii sai în scop promoţional, fără alte 
obligaţii. 



- se obligă să fie prezenţi la ora şi locul precizat de către Organizatori în programul competiţiei pentru a lua 
parte proba echipei pe care o reprezintă (în caz contrar echipa fiind descalificată din competiţie); 
- să pună la dispoziția Organizatorului ingredientele rețetei din proba principală a calificărilor până la data de 
28 Aprilie 2017. 
- să își asume responsabilitatea și să acopere daunele pentru eventualele pagube provocate la locație din vina 
lor. 
 
 
IX. OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI 
Organizatorul se obligă să: 
- informeze participanţii cu privire la Programul competiţiei şi Regulamentul de desfăşurare (şi orice modificări 
legate de aceste aspecte); 
- pună la dispoziţia participanţilor spaţiul necesar desfăşurării probelor şi toate ustensilele şi ingredientele 
necesare, așa cum au fost ele solicitate de către participanți în rețetele transmise către organizatori; 
- organizeze tragerea la sorţi pentru organizarea echipelor pe runde (grupe)  
 
X. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN CAZ DE ACCIDENTE MEDICALE SAU DE ALTĂ NATURĂ 
Participarea în cadrul competiţiei se face pe propria răspundere a fiecăruia dintre participanţi. Prin urmare, 
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele accidente de 
natură medicală (sau de orice altă natură), ce este posibil să îi afecteze pe participanţi, ca urmare a Cupei 
Marketerilor la Gătit by Lidl. 
 
În cazul unor accidente produse în timpul competiţiei (indiferent de natura lor), Organizatorul nu va plăti 
daune participanţilor sau companiilor pe care aceştia le reprezintă, iar participanţii (şi companiile lor) se obligă 
să nu solicite pe cale juridică plata unor astfel de daune. 


