EGENERKLÆRING

Navn
Adresse
Telefon
Epost
Arbeidsgiver
Konkurransegren

Konkurranseutstyr
Hvis ja, spesifiser*

Barista

Brewers

Latte
Art

Nei. Benytter kun standard oppsett

Cup
Tasting

Roasting

CIGS

Ja. Har med egne maskiner

(eks: espressokvern schuko 12A, blender schucko 12A, vannkoker
m/vanntilkobling etc....)

* Spesifiser kun elektriske maskiner som er avhengig av strøm/vann og skal rigges på scene i forkant.
Gjelder ikke tilberedningsutstyr som pitchere, ingredienser, kluter etc. Se konkurransereglement for
mer informasjon om hva som er tillatt å benytte. Skal egen espressokvern benyttes må dette være
samme kvern (modell og merke) som sponsorkvern.

Om SCA
The Specialty Coffee Association (SCA) er en ideell, medlemskapsbasert forening bygget på
grunnlag av åpenhet, inklusivitet og kraften til felles kunnskap. Fra kaffebønder til baristaer og
kaffebrennere, spenner vårt medlemskap over hele verden, og omfatter alle elementer i
kaffekjeden. SCA fungerer som en forente kraft i spesialindustrien og arbeider for å gjøre
kaffe bedre ved å heve standarder over hele verden gjennom en samarbeidende og progressiv
tilnærming. Dedikert til å bygge en industri som er rettferdig, bærekraftig og pleie for alle, tar
SCA med mange år med innsikt og inspirasjon fra kaffesamfunnet.
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SCA Norway er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av
mesterskapene i Norge, og vil med dette oppfordre alle Barista
som deltar og sette seg inn i konkurransens formål og regler, slik
at man er best mulig forberedt før konkurransens start.
Lenker til konkurransereglement finnes på scae.no

Deltagers egenerklæring
Jeg (heretter «deltager») anerkjenner formålet med SCA, og aksepterer herved følgende:
1. Det er detlagers ansvar å sette seg inn i SCA sitt internasjonale reglement for
konkurransene og overholde disse.
2. Deltager må være personlig medlem eller har arbeidsgiver som er medlem i SCA.
3. Deltager må ha norsk pass eller kan dokumentere opphold, arbeid eller
studie i Norge de siste 2 år før VM dato, hvorav siste 12 måneder før NM dato.
3.1. Er deltager ikke norsk statsborger kan deltager bli bedt om å fremvise dokumentasjon

på opphold, arbeid eller studie. Det er deltagers ansvar å ha klart denne
dokumentasjonen slik at den kan fremvises på forespørsel.
4. Påmelding skal skje skriftlig via SCAE.no gjennom påmeldingsskjemaet.
4.1. Deltager er kun garantert plass dersom deltager har mottatt skriftlig bekreftelse på

dette.
5. Deltageravgiften gjelder pr. konkurransegren. Deltagere i flere grener må betale
deltageravgift for hver og en. Deltager må selv sørge for at kvittering kan fremvises på
konkurransedagen.
6. Vinneren av en hver konkurransegren vil bli en del av Det Norske Baristalandslaget (DNBL)
dette året og forplikter dermed å være med på de aktivitetene og arrangementene som
lagleder av DNBL planlegger. En egen avtale vil bli signert etter at resultatene for
Norgesmesterskapet er klare
7. Deltager samtykker at SCA eller SCA sine hovedsponsorer kan benytte bilder og video av
deltagers presentasjon i trykksaker. SCA forplikter på sin side at materiellet benyttes i
korrekt sammenheng og med kontekst, og ikke misbrukes til komersiell bruk.
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Signatur

Sted og dato

.…..............………….....................

.…..............………….....................
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