КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СЕНИОРСКЕ И ЈУНИОРСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ КУЛИНАРСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ
Овим документом се прописују ближи критеријуми за одабир кандидата/чланова
сениорске и јуниорске националне селекције Србије. Кулинарска федерација Србије као
редован члан Светске кулинарске организације (WACS) има право да формира све
националне селекције ради учествовања на свим међународним такмичењима.
Кандидати за избор јуниорске националне селекције морају испуњавати основне услове:
1. да је кандидат редован/активан члан Кулинарске асоцијације Србије,
2. да кандидат има плаћену годишњу чланарину (за 2019. и 2020.) и за текућу годину,
чиме се стиче могућност на учлањење у Кулинарску асоцијацију Србије,
3. до 24 године старости (млађи од 2001. годиште),
4. да је кандидат учествовао на националним или међународним такмичењима (у
организацији или суорганизацији Светске кулинарске организације-WАЦС).
Кандидат треба да приложи у документу такмичења на којима је учествовао и медаље
које је освојио у категоријама. Кандидати који имају освојене медаље ће имати
предност,
5. да је кандидат ученик средње стручне школе (куварског, кулинарског или
посластичарског смера) или студент академије-више школе струковних студија или
факултета (смер гастрономија),
6. да кандидат познаје основна професионална начела здравствене безбедности хране и
савремених техника припреме и обраде намирница,
7. у зависности од обавезних услова организатора такмичења кандитат мора бити
спреман да прихвати посебне услове (вакцинација против заразних болести и сл.),
8. да прихвати посебне услове-Кодекс понашања и услове понуђене Уговором између
кандидата-такмичара и КФС,
9. да није правосудно гоњен или кажњаван.
Кандидати за избор сениорске националне селекције морају испуњавати основне услове:
1. да је кандидат редован/активан члан Кулинарске асоцијације Србије или Асоцијације
шефова-кувара Србије,
2. да је кандидат има плаћену годишњу чланарину (за 2019. и 2020.) и за текућу годину,
чиме се стиче могућност на учлањење у Aсоцијацију шефова – кувара Србије,
3. од 20 година старости,
4. да је кандидат учествовао на националним или међународним такмичењима (у
организацији или суорганизацији Светске кулинарске организације-WАЦС).
Кандидат треба да приложи у документу такмичења на којима је учествовао и медаље
које је освојио у категоријама. Кандидати који имају освојене медаље ће имати
предност,
5. да је кандидат запослени професионални кувар или посластичар или запослен као
наставник практичне наставе или наставник у средњем или високом образовању у
области куварства, посластичарства или гастрономије,

6. да кандидат познаје основна професионална начела здравствене безбедности хране и
савремених техника припреме и обраде намирница,
7. у зависности од обавезних услова организатора такмичења кандитат мора бити
спреман да прихвати посебне услове (вакцинација против заразних болести и сл.),
8. да прихвати посебне услове-Кодекс понашања и услове понуђене Уговором између
кандидата-такмичара и КФС,
9. да није правосудно гоњен или кажњаван.
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