Wedstrijdorganisatie
Wedstrijdorganisatoren zijn horecaondernemers die of gezamenlijk of individueel een tapwedstrijd
organiseren. Alle voorwedstrijden zijn ‘open’ wedstrijden, wat wil zeggen dat iedereen die werkzaam is in de
horeca en 18 jaar of ouder is deel mag nemen. Ook mag een wedstrijdorganisator geld in rekening brengen bij
deelnemers om deel te kunnen nemen. Dit bedrag moet wel op onze website aangegeven worden.
Een wedstrijdorganisator is verantwoordelijk voor de volgende zaken:




Vroegtijdige aanmelding wedstrijd via onze site
Contact met ambassadeur na aanwijzing van deze door de Stichting Tapwedstrijden.nl
Wedstrijdorganisatie
o Planning
o Afspraken met wedstrijdlocatie
o Afspraken met leverancier (eventueel in overleg met ambassadeur)
o PR (lokale) media vooraf
o Uitnodigen lokale/regionale deelnemers
o Samenstellen en instrueren van jury (in overleg met ambassadeur)
o Wedstrijdopzet (in overleg met ambassadeur)
o Jurering (in overleg met ambassadeur)
o Administratie deelnemers (in overleg met ambassadeur)
o Registratie winnaars (in overleg met ambassadeur)
o PR (lokale)media achteraf

De Stichting Tapwedstrijden.nl ondersteunt een wedstrijdorganisator op verschillende manieren
Ambassadeur
De door de Stichting aan de wedstrijd gekoppelde ambassadeur is het aanspreekpunt voor
wedstrijdorganisatoren en kan uitleg en advies geven over de organisatie
Digitaal ondersteuningspakket








Standaard persbericht
Standaard posterformat
Voorbeelddraaiboek
Wedstrijdprotocol
Jureringcriteria
Jureringformulieren
Excel scoreregistratieprogramma

Tapbenodigdheden
De speciaal voor de Stichting Tapwedstrijden.nl ontworpen wedstrijdglazen kunnen geleend worden.
Vroegtijdig reserveren van het aantal benodigde glazen en een afspraak maken over het vervoer van de glazen
via de ambassadeur.

Contact Brouwerijen
Wij hebben goede contacten met alle brouwerijen en kunnen een rol spelen (via de ambassadeur)als er
problemen zijn rond het leveren van tapbenodigdheden voor wedstrijden.
Annuleren wedstrijd
Mocht er door overmacht een wedstrijd geannuleerd worden dient de organisator in samenwerking met de
ambassadeur de ingeschreven deelnemers z.s.m. te informeren. Ook het bestuur wordt via de ambassadeur
op de hoogte gesteld van de annulering en de reden van annulering. Mochten er vooraf te weinig
inschrijvingen zijn dan is dat geen reden om de wedstrijd te annuleren aangezien er op de wedstrijddag zelf
nog deelnemers kunnen aanmelden.
Mocht op de wedstrijddag blijken dat er te weinig deelnemers zijn (minder dan 12) dan is de wedstrijd
ongeldig. Natuurlijk mag/kan de wedstrijd plaatsvinden maar de deelnemers hebben wel de mogelijkheid om
zich in te schrijven voor een andere wedstrijd aangezien de wedstrijd geen winnaar mag afvaardigen naar de
halve finales.

