Kodeks ravnanja za prvaka
Kodeks ravnanja prvaka se uporablja za vsa prvenstva, ki jih organizira združenje Specialty kave
Slovenija (ZSKS).
1. ZSKS predvideva, da bodo vsi prvaki še naprej spoštovali določila Kodeksa ravnanja
tekmovalcev ZSKS in vseh pravil in predpisov zadevnega prvenstva v času trajanja
tekmovanja.
2. Prvak se odraža kot trenutni prvak za približno enoletno obdobje, ki sega od tekmovanja, v
katerem mu je naslov podeljen, do naslednjega uradnega tekmovanja ali trinajst (13)
mesecev, kar nastopi prej.
3. Prvak lahko uporablja naslednje naslove s svojim imenom za to obdobje, ki se nanaša na
tekmovanje, ki ga je zmagal:
• Državni prvak – leto
• Zmagovalec – leto
• Trenutni prvak- leto
Na primer: državni prvak v latte artu 2022, zmagovalec v latte artu 2022, trenutni državni prvak v latte
artu.
4. Po preteku obdobja šampionskega leta trenutni prvak postane pretekli prvak. Uporabljajo se
lahko naslednji naslovi:
• Pretekli prvak
• Pretekli zmagovalec
• Zmagovalec – leto
Na primer: pretekli prvak državnega prvestva Barist, prvak državnrga tekmovanja Barist 2022, Prvak
džravnega tekmovanja Barist 2022.
5. Prvak priznava, da ima ZSKS v lasti vse pravice do zadevnega imena prvenstva, znamk,
logotipov in katere koli druge intelektualne lastnine in je vsaka njihova uporaba, podeljena
prvaku, omejena z določili in pogoji tekmovanj ZSKS; pravil in predpisov; in kodeksi ravnanja.
6. Prvak lahko uporablja naslove, logotipe in znamke v lasti ZSKS v sporočilih za javnost in
sporočilih, povezanih s prvakom in tekmovanjem; nastopanje na prireditvah, ki jih odobri
ZSKS kot prvak; in druga sporočila v zvezi z ustreznim prvenstvom.
7. Prvak ne sme uporabljati nobenih oznak, logotipov ali druge intelektualne lastnine ZSKS v
zvezi z oglasi za zasebni dobiček, dogodki in dejavnostmi, ki lahko ovirajo ali tekmujejo z
ustreznim prvenstvom.
8. ZSKS si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Kodeks ravnanja prvaka ter vsa pravila,
predpise in druge dokumente, povezane z ZKSK tekmovanji. Prvak mora upoštevati
spremembe.
9. Če ZSKS ugotovi, da se prvak ni držal Kodeksa ravnanja ali da ne spoštuje kakršne koli
spremembe le-tega, ali če se prvak prostovoljno odpove svojemu nazivu, si ZSKS pridržuje
pravico, da mu odvzame naslov prvaka in odvzame njegove pravice do uporabe naslova
prvaka in vse druge znamke v lasti ZSKS.
10. Prvak dovoli ZSKS, da uporablja njegovo ime in podobo v svojih uradnih sporočilih, vključno z
oglasi za zadevne dogodke prvenstva in ZSKS.
11. Prvak soglaša z določenim številom prostovoljnih ur za ZSKS na promocijskih ali
izobraževalnih dogodkih v času svojega prvenstva. V primeru prostovoljnih dejavnosti ali
nastopov bosta podprta letalska vozovnica in nastanitev prvaka, prvak pa mora svoj čas
nameniti za ta namen.
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