Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν σε συνδυασμό με τους Όρους και προϋποθέσεις

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Ανατρέξτε στο www.gff.co.uk/gta για
τις ημερομηνίες έναρξης/προθεσμίες και το κόστος συμμετοχής,
συμπεριλαμβανομένου του Members’ Fortnight, του δεκαπενθήμερου με
ειδικό κόστος συμμετοχής για τα μέλη του Guild of Fine Food. Δείτε τις
προθεσμίες ανανέωσης της συνδρομής σας ή της έγκαιρης εγγραφής σας
για το Members’ Fortnight (παράγραφος 19 των Όρων και προϋποθέσεων
του διαγωνισμού). Να έχετε υπόψη σας ότι ισχύει όριο συμμετοχών και για
αυτό σας προτείνουμε να προβείτε στη διαδικασία έγκαιρα.

ΕΓΓΡΑΦΗ Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή
στο www. gff.co.uk/gta. Μην ξεχάσετε να δώσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιούμε για κάθε επικοινωνία σχετικά
με τη συμμετοχή σας. Επίσης, προσθέστε το gff.co.uk στη λίστα ΑΣΦΑΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΩΝ του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε να εξασφαλίσετε
ότι θα λαμβάνετε όλα τα μηνύματα από
τους διοργανωτές του διαγωνισμού Great Taste.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Επιλέξτε προσεκτικά ποια προϊόντα σας θέλετε να
συμμετάσχουν (βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε στους Όρους και προϋποθέσεις
του διαγωνισμού ποια προϊόντα δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν) –
τα προϊόντα που συμμετέχουν πρέπει να είναι διαθέσιμα στο εμπόριο
(παράγραφος 9 των Όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού).

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι τοποθεσίες της
κριτικής διαδικασίας είναι το Guild of Fine Food HQ (αρχηγείο του Guild of
Fine Food), στο Gillingham της κομητείας Dorset και η τοποθεσία αξιολόγησης
και εκδήλωσης του Guild of Fine Food στο Λονδίνο. Παρακαλείσθε να μην
υποθέσετε ότι τα προϊόντα σας θα κριθούν σε μια τοποθεσία που βρίσκεται
πιο κοντά στην επιχείρησή σας. Θα πρέπει να εξασφαλίσετε την έγκαιρη
παράδοση του προϊόντος σας στην τοποθεσία της κριτικής διαδικασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αν αποσπάσετε κάποιο βραβείο, αυτό
θα είναι το όνομα της εταιρείας και του προϊόντος που θα εμφανίζονται σε
πιστοποιητικά και σε ηλεκτρονικές λίστες αποτελεσμάτων. Παρακαλούμε να
βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν στα προϊόντα που δηλώνετε.
Οι εταιρείες δημόσιων σχέσεων και οι όμιλοι τροφίμων παρακαλούνται
να ανατρέξουν στην παράγραφο 20 των Όρων και προϋποθέσεων του
διαγωνισμού.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ταιριάζει
περισσότερο το προϊόν σας. Κάθε προϊόν αξιολογείται με βάση τα ατομικά
του χαρακτηριστικά και κάθε προϊόν σε μια κατηγορία ενδεχομένως να αξίζει
να βραβευτεί. Έχετε δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής μόνο ΕΝΟΣ προϊόντος
ανά κατηγορία ανά έτος. Δηλώστε το προϊόν σας στη σχετική κατηγορία
«χωρίς συγκεκριμένο συστατικό», εφόσον πωλείται ως τέτοιο.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ...

Επειδή κάθε αξιολόγηση
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
πραγματοποιείται με τη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ…
διαδικασία της τυφλής δοκιμής,
ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ...
αυτές θα είναι οι βασικές
πληροφορίες σχετικά με το
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
προϊόν σας που θα μπορούν
ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ Ή ΓΛΩΣΣΑΣ
να δουν οι κριτές. Ορισμένες
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
φορές ίσως έχει σημασία να
δηλώσετε τι ακριβώς είναι το
προϊόν στην περιγραφή του, ιδίως αν δεν αποτελεί συνηθισμένο δείγμα του
είδους του. Παρακολουθήστε το βίντεο στο www.gff.co.uk/gta. Αυτό θα σας
δώσει μια ιδέα για το πώς είναι μια καλή περιγραφή και θα βοηθήσει τους
κριτές να αξιολογήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φαγητό και το
ποτό σας δίκαια.*

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Θα σας ζητηθεί να παρέχετε μια λίστα με όλα τα βασικά
συστατικά και όλες τις αλλεργιογόνες ουσίες που περιέχει κάθε προϊόν. Η
λίστα αυτή θα είναι ορατή στους κριτές, γι’ αυτό αποφύγετε να αναφέρετε
εμπορικά στοιχεία ευαίσθητης φύσεως.

ΠΛΗΡΩΜΗ Στο τέλος της ηλεκτρονικής διαδικασίας δήλωσης
συμμετοχής, θα σας ζητηθεί να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα. Θα λάβετε
σχεδόν αμέσως μια απόδειξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επειδή
αυτή είναι η μόνη απόδειξη που εκδίδεται για τις δηλώσεις συμμετοχής σας,
παρακαλούμε φυλάξτε την και ενημερώστε μας σε περίπτωση που δεν τη
λάβετε, καθώς ενδέχεται να δώσατε λανθασμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Οι δηλώσεις συμμετοχής σας δεν επιβεβαιώνονται μέχρι να
πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη πληρωμή.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ Γίνεται ανάθεση ενός μοναδικού αριθμού αναγνωριστικού
συμμετοχής στο προϊόν σας εντός της κατηγορίας του. Το προϊόν
συνοδεύεται από αυτόν τον αριθμό καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πραγματοποιείται προγραμματισμός
αξιολόγησης των προϊόντων κατά τις εβδομάδες μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου.
Όταν οι οδηγίες παράδοσης του προϊόντος σας είναι έτοιμες για λήψη από
την ενότητα Delivery Instructions (οδηγίες παράδοσης) του ιστότοπου, θα
λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσπαθούμε να στέλνουμε
ειδοποιήσεις τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία παράδοσης.
Ημέρα εισόδου των παραδοτέων προϊόντων είναι συνήθως η Παρασκευή
πριν την εβδομάδα αξιολόγησης (από Δευτέρα έως Πέμπτη).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται εντός της
πλήρους εμπορικής συσκευασίας τους (θα αφαιρείται πριν την αξιολόγηση)
με απαρίθμηση των συστατικών και των αλλεργιογόνων ουσιών τους.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει τον κατάλληλο μοναδικό αριθμό
αναγνωριστικού συμμετοχής στο αντίστοιχο προϊόν και ότι η συσκευασία
του είναι κατάλληλη για τη μέθοδο μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσετε. Αν
θέλετε να αποσύρετε ένα προϊόν, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Guild of
Fine Food πριν από την ημερομηνία παράδοσης. Θα σας παρέχουμε οδηγίες
σχετικά με την ποσότητα που πρέπει να στείλετε στις οδηγίες παράδοσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Κανονίστε να αποσταλούν τα προϊόντα σας στην
καθορισμένη διεύθυνση παράδοσης και να φτάσουν εγκαίρως, σύμφωνα με
την ημερομηνία παράδοσης που έχει επιβεβαιωθεί στις οδηγίες παράδοσης
των προϊόντων σας. Μπορείτε να παραδώσετε τα προϊόντα αυτοπροσώπως
ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (κούριερ).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής
τουλάχιστον 5 ημερών και να φέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ένδειξη ημερομηνίας
λήξης (‘Use by’ date). Αν το προϊόν σας έχει διάρκεια ζωής μικρότερη των 5
ημερών, παρακαλούμε καλέστε την ομάδα του Great Taste στο + 44 (0)1747
825200, αφού κατεβάσετε τις οδηγίες παράδοσης των προϊόντων σας.

ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Κατά την άφιξη των προϊόντων στην τοποθεσία
αξιολόγησης, καταγράφεται το όνομα της εταιρείας και καταχωρείται η
είσοδός τους με βάση τον μοναδικό αριθμό αναγνωριστικού συμμετοχής που
φέρουν. Μόλις καταχωρηθεί η είσοδος των προϊόντων σας, η κατάσταση
στον λογαριασμό MyGuild σας θα αλλάξει σε «Delivered» («Παραδόθηκε»).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Αφού καταχωρηθούν τα προϊόντα σας,
αποθηκεύονται καταλλήλως μέχρι τη στιγμή της αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Υπό κανονικές συνθήκες, τα προϊόντα αξιολογούνται
εντός 6 ημερών από την άφιξή τους στην τοποθεσία αξιολόγησης.
ΣΧΟΛΙΑ Το προϊόν σας θα υποβληθεί σε γευστική δοκιμή από
τουλάχιστον 8 άτομα. Οι κριτές σχηματίζουν μικρές ομάδες 3-4 ατόμων ανά
τραπέζι και δοκιμάζουν από 20 έως 22 προϊόντα ανά περίοδο αξιολόγησης.
Ύστερα από συζήτηση και επίτευξη ομοφωνίας, ο συντονιστής καταγράφει
τα σχόλια. Τουλάχιστον δύο ομάδες κριτών πρέπει να συμφωνήσουν ως
προς την απόφαση απονομής ή μη απονομής αστέρων.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ Στα τέλη Ιουνίου
επικοινωνούμε με τις εταιρείες των οποίων τα προϊόντα απέσπασαν
βαθμολογίες Great Taste 3 αστέρων, ζητώντας τους να στείλουν εκ νέου
το προϊόν τους για τον δεύτερο γύρο της κριτικής διαδικασίας, που
πραγματοποιείται στις αρχές Ιουλίου. Εκεί θα αποφασιστούν οι υποψήφιοι για
τα Βραβεία Golden Fork. Εφέτος δεν πραγματοποιείται ο διαγωνισμός Top
50 Foods (Κορυφαία 50 Τρόφιμα).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανακοινώνονται τον Αύγουστο, αφού
υποβληθούν όλα τα προϊόντα στην κριτική διαδικασία και αφού τα σχόλια
ελεγχθούν και προετοιμαστούν για δημοσίευση. Οι νικητές των Βραβείων
Golden Fork αποκαλύπτονται στο δείπνο απονομής των βραβείων.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΩΝ Θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
που θα σας ενημερώνει ότι τα αποτελέσματά σας έχουν δημοσιευθεί στην
πύλη MyGuild. Θα έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το
όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που καθορίσατε όταν δηλώσατε
συμμετοχή στον διαγωνισμό στις αρχές του έτους και να διαβάσετε τα
σχόλια των κριτών.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Βεβαιωθείτε
ότι κάθε ετικέτα συσκευασίας που κατεβάσατε ηλεκτρονικά έχει τοποθετηθεί
στο εξωτερικό της συσκευασίας αποστολής και ότι διακρίνονται καθαρά οι
οδηγίες ορθής διατήρησης του προϊόντος, π.χ. «Ambient» (θερμοκρασία
περιβάλλοντος) / «Chilled» (ψύξη) / «Frozen» (κατάψυξη).
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