„SOBOTIŠŤANIA VARIA GULÁŠ“
5. ročník súťaže vo varení gulášu

Podmienky a pravidlá súťaže:

1. Termín, miesto konania, program:
− súťaž vo varení gulášu sa bude konať 31.8.2019 v Panskej záhrade v Sobotišti
− 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
− 9.00 odštartovanie varenia
− 13.30 odovzdanie vzoriek gulášu hodnotiacej komisii
− 14.30 – 15.00 vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien

2. Organizátor zabezpečí:
− priestor na varenie
− možnosť odberu pitnej vody
− pre každé družstvo jeden stôl a plech pod kotlík
− parkovanie pre motorové vozidlá
− stoly a lavice pre stolovanie návštevníkov
− odpadkové koše/igelitové vrecia/
− stánky na občerstvenie

3. Súťažiaci si zabezpečia:
− suroviny a náradie potrebné na varenie a servírovanie gulášu/plastové misky,
lyžice, chlieb/
− slnečník alebo prístrešok pre prípad nepriaznivého počasia

4. Súťažné družstvo
− musí mať názov, ktorý nemôže obsahovať neslušné slová
− musí mať svojho vedúceho

5. Štartovné:
− štartovné pre družstvo je 5 €
− štartovné sa platí v hotovosti pri registrácii v deň konania akcie

6. Druhy gulášov:
− varí sa kotlíkový guláš /výber mäsa a ostatných ingrediencií je na súťažiacom
družstve/
− súťažné družstvá môžu guláš predávať za cenu maximálne 2 €

7. Hodnotenie:
− hodnotenie predložených vzoriek určí degustačná porota
− hodnotí sa vzhľad, chuť a konzistencia gulášu
− prvé tri družstvá budú odmenené, ostatné zúčastnené družstvá dostanú pamätný
list
− osobitná cena bude udelená družstvu za najkrajší vzhľad priestoru na varenie,
výzdobu stánku a oblečenie družstva

8. Bezpečnosť pri varení, ochrana životného prostredia:
− družstvá môžu použiť na varenie drevo alebo propanbutánové fľaše
− družstvá sú povinné zabezpečiť ohnisko proti šíreniu ohňa /nádoba s vodou/
− za dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení zodpovedá vedúci
družstva
− družstvo je povinné po skončení súťaže upratať po sebe užívaný priestor
a odpady odložiť do odpadkových košov /vriec/

9. Prihláška do súťaže
− prihlásiť do súťaže sa môžu družstvá osobne najneskôr do 23. augusta 2019
v knižnici u D. Mrázkovej alebo v prípade neprítomnosti na obecnom úrade.

Do súťaže sa môžu prihlásiť rodiny, priatelia organizácie a všetci, ktorí sa radi bavia
a majú odvahu ukázať svoje majstrovstvo vo varení.
Príďte povzbudiť svojho favorita a vychutnať si neopakovateľnú atmosféru prípravy
guláša a ochutnať najlepší guláš tejto sezóny.

Tešíme sa na Vašu účasť!

