Závazná přihláška na soutěž ve vaření kotlíkového guláše
Název týmu: ………………………………………………………
Jméno kapitána: ………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………………….
Jména členů týmu: …………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Plánované orientační množství guláše v litrech: …………….

Datum podání přihlášky: …………………………………….
Podpis: …………………………………………………………………
Soutěžící svým podpisem prohlašuje, že se obeznámil s podmínkami
konání akce a že jim rozumí.

Tento papír zůstane v hospodě
Přihlášku a zápisné převzal:
Datum:

Podmínky soutěže:
1. Včasné podání přihlášky, nejpozději do 15.07.2022.
V případě, že dojde k naplnění kapacity účastníků, přednost dostanou ti,
kteří se přihlásili dříve.
2. Zaplatit zápisné 500,-Kč.
3. Soutěžní tým musí mít minimálně dva členy.
4. Soutěžní tým musí mít maximálně pět členů.
5. Soutěžící si zajistí: kotlík na vaření, podložku pod ohniště, která bude
minimálně 30 cm nad travným porostem nebo kotlinu, jinak nebude
umožněno vaření. Dřevo pouze na zatopení, ostatní suroviny, potřebné
koření a jeden bochník chleba.
6. Cenu za guláš si každý tým určuje sám (nebo po dohodě kapitánů).
7. Soutěžící je zodpovědný za dodržovaní hygienických zásad při přípravě
teplých pokrmů.
8. Vaření začíná u čistého stolu přesně v 09:00. Není možno si předem nakrájet
žádnou surovinu. Dřevo může být pod kotlem uloženo – ne zapáleno.
9. Degustace: Hotový guláš bude předložen degustační komisi nejpozději 13:45.
Poté bude umožněna degustace veřejnosti. Konec degustace je ve 16:00 kdy
zároveň končí možnost získat hlasy od návštěvníků. Nejpozději v 17:00
následuje vyhlášení výsledků a udělení cen.
10.Soutěžící se zavazuje po akci po sobě uklidit stanoviště a předat jej pořadateli
v takovém stavu, jako jej ráno převzal.
11.Pořadatel se zavazuje zajistit dostatek dřeva na oheň, stůl a židle pro každý
soutěžní tím, pitnou vodu, dostatek inventáře pro degustaci, chléb.
12.Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín konání akce. V takovém případě
bude zápisné bude vráceno v plné výši a kapitáni budou včas informováni.
13.V případě zrušení ze strany účastníka startovné propadá. Startovné může být
vráceno, pokud je soutěžní tým nahrazen náhradníkem.

Potvrzení o zaplacení zápisného
ve výši 500,-Kč

Doklad pro zákazníka
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