
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  „МАЙСТОР МЕСАР“

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

с подкрепата на: в партньорство с:

Всеки участник може да заяви минимум един вид категория и/или максимум четири катего-
рии. След обезкостяване продуктите трябва да се представят с добавена стойност, т.е. в полу-
фабрикати, които след това ще бъдат сготвени и оценени. Всеки участник има право да пре-
достави свои собствени подправки, маринати и гарнитури, за да се довършат продуктите.
Независими съдии ще оценяват участниците въз основа на техника, умения, изработка, ино-
вация, цялостно представяне и завършеност на продукта.

С попълването на тази заявка за участие, декларирам, че съм запознат и приемам Общите условия на Органи-
заторите. 
С подписването на тази заявка за участие, изразявам изричното си съгласие личните ми данни  (три имена, 
адрес, телефон и имейл ), да бъдат обработвани от  АМБ чрез Организаторите на Националното състезание.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за : 

• Изпращане на материали 
• Ипращане на продуктова информация 
• Уведомяване за предстоящи събития

Съгласен/на съм да получавам информацията по: 
• Телефон 
• Имейл 

Известно ми е, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, като изпратя уведомление в свободен текст 
до АМБ, както и да поискам информация относно обработването на личните ми данни и свързаните ми с това 
права, като се обърна към АМБ на e-mail  office@amb-bg.com чрез Лицето за контакт на АМБ, посочено в Поли-
тиката за поверителност, публикувана на ...............

   За повече информация:
   Лице за контакт от Организатор: Павлина Лилова, T:  02 9712671, M: 0899 885 665, office@amb-bg.com

Дата: Подпис:

Настоящата заявка не е гаранция за достъпа Ви до състезанието. Ще бъде извършен 
предварителен подбор от независима комисия на база на предоставените от Вас доку-
менти за стаж в сферата на обезкостяване, месопреработка и технологии.

Заявявам участие в следните категории:

Обезкостяване на говеждо месо
Обезкостяване на свинско месо

Обезкостяване на агнешко месо
Обезкостяване на пилешко месо

Име, презиме,  фамилия:

Работно място:

Фирма:

Адрес:

Телефон: Мобилен телефон:

Имейл: Интернет адрес:


