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INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

30 – 31 maja 2015 r. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
tortownia.pl Agnieszka Klimczak, ul. Tarnogórska 16, 03-679 Warszawa 

Organizator:  
tortownia.pl 

ul. Tarnogórska 16 
03-679 Warszawa 
 

tel. 22 203 53 73 

tel. 666 360 543 
konkurs@tortownia.pl 

 

 Miejsce wystawy: 
 

 Hotel Arkadia 
 ul. Radzymińska 182, Warszawa 

Miejsce pokazów: 
 

tortownia.pl 
ul. Tarnogórska 16, Warszawa 

Miejsce warsztatów „Biblioteka smaków 

z Bożeną Sikoń – nowoczesna kuchnia deserowa”: 
 
 Hotel Arkadia 

 ul. Radzymińska 182, Warszawa 

Plenerowa 

kawiarenka: 
 

tortownia.pl 

ul. Tarnogórska 16, Warszawa 

 

I. Przed przyjazdem 
 

1. Uczestnicy konkursu przesyłają do Organizatora konkursu opis pracy w terminie do 20 maja 

2015r. Link do formularza online zostanie przesłany uczestnikom e-mailem. 
 

II. Rejestracja w dniu 30 maja 2015r 

 
2. Uczestnik konkursu przed wystawieniem pracy konkursowej jest zobowiązany zgłosić się do 

recepcji Festiwalu (w holu hotelu Arkadia) w celu dokonania rejestracji i odebrania 

wejściówki uprawniającej go do swobodnego wstępu do sali Wystawy oraz na warsztaty 
„Biblioteka smaku z Bożeną Sikoń – nowoczesna kuchnia deserowa”. 

 

III. Ekspozycja prac konkursowych 
 

3. Przywożenie prac na miejsce wystawy i przygotowywanie ich do oceny Jury rozpoczyna się 

30 maja (sobota) o godzinie 10:00 i trwa do godziny 14:00 tego dnia. 
4. Odbiór prac rozpoczyna się w 31 maja po uroczystości wręczania nagród (tj. ok. 17:00) 

i musi się zakończyć o godzinie 18:00 tego dnia. Prace nie odebrane w wyznaczonym czasie 

zostaną usunięte przez Organizatora, bez możliwości ich odzyskania. 
5. Wszelkie elementy niezbędne do prawidłowej ekspozycji pracy konkursowej zapewnia 

Uczestnik konkursu. 

6. Praca konkursowa powinna zmieścić się na powierzchni udostępnionej przez Organizatora 
w zależności od kategorii konkursu: 

I. tort weselny – w kwadracie o boku 40 cm 
II.  tort w stylu dowolnym – w kwadracie o boku 40 cm 

III. kompozycja z kwiatów cukrowych  (bez tortu) – w kwadracie o boku 30 cm 
IV. małe formy – w kwadracie o boku 30 cm 
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Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa dekoracji wystającej poza udostępnioną 
powierzchnię ekspozycyjną. 

7. Prace zgłaszane w konkurencjach I, II i IV traktowane są jako wizualizacja wyrobu 
cukierniczego, muszą zatem spełniać takie standardy, jakby były przeznaczone do  spożycia. 
W szczególności nie mogą zawierać elementów niejadalnych niedopuszczonych do kontaktu 

z żywnością, które będą  miały bezpośredni kontakt z „jadalną” częścią pracy.  
8. W sobotę (30 maja) prace konkursowe będą fotografowane. Musi  więc istnieć możliwość 

przeniesienia ich do „mini studia” zaaranżowanego w sali wystawowej). 

 
IV. Ocena prac konkursowych i wręczenie nagród 

 

9. Jury dokona oceny prac konkursowych w sobotę (30 maja) w godzinach 14:00 – 16:00. 
W tym czasie Uczestnicy konkursu będą poproszeni o opuszczenie sali Wystawy (będzie 
wtedy czynna plenerowa kawiarenka w siedzibie tortownia.pl). 

10. Werdykt Jury zostanie ogłoszony w sobotę (30 maja) o godzinie 16:00 w hotelu Arkadia przy 
ul. Radzymińskiej 182. 

11. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone Uczestnikom konkursu w niedzielę (31 maja) 

o godzinie 16:00 w sali Wystawy w hotelu Arkadia przy ul. Radzymińskiej 182 w Warszawie. 
 

V. Warsztaty dla uczestników konkursu 

 
12.  W sobotę (30 maja) w godzinach 16:00 – 18:00 odbędą się warsztaty nt. „Biblioteka smaku 

z Bożeną Sikoń – nowoczesna kuchnia deserowa”. 

Miejsce warsztatów – hotel Arkadia ul. Radzymińska 182. 
13. W warsztatach mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy konkursu. 

 

VI. Wystawa 
 
14. Sala wystawowa w hotelu Arkadia przy ul. Radzymińskiej 182 jest otwarta: 

a. dla uczestników konkursu w sobotę (30 maja) w godzinach 10:00-14:00 i 16:00-18:00 
oraz w niedzielę (31 maja) w godzinach 10:00-18:00 

b. dla zwiedzających w niedzielę (31 maja) w godzinach 10:00-17:00 

 
VII. Nocleg 

 

15. W najbliższej okolicy tortownia.pl znajdują się następujące miejsca noclegowe - mapa 
(zainteresowane osoby organizują noclegi we własnym zakresie): 

a. hotel Arkadia, ul. Radzymińska 182, Warszawa, www.hotelarkadia.pl 
b. hotel Stalowa 52, ul. Stalowa 52, Warszawa, www.stalowa52.pl 

c. hostel Agat, ul. Agatowa 20, Warszawa, www.noclegimagat.pl 
d. hostel Anna, ul. Codzienna 28 A, Warszawa, www.hostelanna.dobrynocleg.pl 
e. hotel HIT http://hithotel.pl/ 

f. hotel Hetman http://www.hotelhetman.pl/ 
g. hostel noclegi na Zaciszu http://nocleginazaciszu.pl/ 
h. hostel TO TU http://www.eholiday.pl/noclegi-rx9270.html 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=ztAHShXce-Ac.kKqqIC2crVRU
http://www.hotelarkadia.pl/
http://www.stalowa52.pl/
http://www.noclegimagat.pl/
http://www.hostelanna.dobrynocleg.pl/
http://hithotel.pl/
http://www.hotelhetman.pl/
http://nocleginazaciszu.pl/
http://www.eholiday.pl/noclegi-rx9270.html

