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Artikel 1 
De competitie en de aanmelding 

1.1  Patron cocktailcompetitie 2014 is een cocktailcompetitie die in het teken staat van Patron  
100% Agave Tequila en een Patron cocktail 

1.2  De cocktailcompetitie bestaat uit 2 voorrondes en een finale.  
1.3  Door het opsturen van een Patron cocktailrecept + foto naar 

Info@fabulousshakerboys.com  zal men automatisch deelnemen aan deze competitie. In 
de 1e voorronde zal de deelnemer zijn eigen creatie van een Patron cocktail + foto voor 20 
oktober sturen naar 'info@fabulousshakerboys.com'. Inschrijvingsdatum 1e ronde sluit dus 
op 20 Oktober. 

1.6 Van alle ingezonden recepten + foto uit de 1e ronde zullen er 15 recepten worden 
geselecteerd en op 27 oktober bekend gemaakt. Deze 15 recepten gaan door naar de 2e 
ronde. 

1.7 Een jury van minimaal 2 personen zullen de 15 winnaars van de 1e ronde bezoeken in 
bar/restaurant/hotel of andere locatie waar ze werkzaam zijn om zo 8 finalisten te 
selecteren voor de finale. 

1.8 Het is mogelijk om een Wildcard te winnen! 
De 15 winnende cocktails + foto van de 1e ronde zullen in een album geplaatst worden op 
de Patron FaceBook pagina. De cocktail met de meeste “likes” zal op 10 november 
bekend  worden gemaakt en verdient hiermee automatisch een plek in de finale! 

1.9 Alle winnaars voor de finale worden op 10 november bekent gemaakt. 
1.10 De finale is op 24 november in een nader te bepalen locatie. 
1.11 De spelregels voor de 2e ronde en de finale zullen op 20 oktober bekent gemaakt 
1.5 Alle officiële communicatie van deze competitie zal via Sensez.nl worden uitgevoerd zo 

ook de officiële spelregels van deze competitie. 
 Let op en check www.sensez.nl. 
1.12 De voorselectie zal geschieden door middel van een vakkundige jury. Over deze uitslag  

kan niet gecommuniceerd worden. 
1.13 De bartender hoeft niet aangesloten te zijn bij een bartendersorganisatie om mee te 

kunnen doen.  
 



 

 

Artikel 2 
De 1e ronde 

2.1 Het recept zal minimaal 40 ml Patron te bevatten. 
2.2 Het is niet toegestaan “home made”producten te gebruiken. 
2.3 De gebruikte producten dienen in regulieren drankhandels te verkrijgen moeten zijn. 
2.4 Voor het glaswerk dient men een Martini/coupe, short/whisky of een longdrink/Highball te    

gebruiken. Ander glaswerk is niet toegestaan. 
2.5 Andere technieken dan shaken – stirren – builden is in de 1e ronden niet toegestaan. 
 
 

Artikel 3 
De jurering 1e ronde 
3.1 De jury bestaat uit drie personen. 
3.2 De deelnemer wordt beoordeeld op smaak, balans en creativiteit. 
3.3 De jury zal de volgende scores toekennen: 
 Smaak score van 1 t/m 10 
 Balans score van  1 t/m 10 
 Creativiteit van   1 t/m 10 
 

Artikel 4 
De Prijs 
4.1  De winnaar van de Patron Cocktail Competitie 2014 wint een exclusieve reis naar Mexico 
 
Artikel 5 
Publiciteit 
5.1  Alle rechten van recepten voor publicaties van de Patron Cocktail Competitie 2014 zijn 

eigendom van Patron. 
 

 



 

 

 

Artikel 6 
Contact  
6.1 Bartender Network en The Fabulous Shaker Boys 
 Singel 326a 
 1016 AE Amsterdam 
 Contactpersoon: Ricardo Sporkslede 


