Prihláška na kultúrno-spoločenské podujatie

DRŽKOVSKÁ DRŽKA 18.8.2018
10. ročník Majstrovstiev vo varení držkovej polievky
Horné Držkovce, areál kultúrneho domu

Na uvedené podujatie, súťaž vo varení držkovej polievky, záväzne prihlasujem súťažný tím pod
názvom............................................................................................................, v zložení celkovo ............osôb.
Meno a priezvisko vedúceho tímu:........................................................................
Bydlisko:.........................................................................................................................
Kontakt(telefón, mail):...............................................................................................
Vlastné držky

ÁNO

15€ štartovné

NIE

20€ štartovné

Podpis:.........................................
---------------------------------------------------------TU----ODDELIŤ----------------------------------------------------Pre potreby súťažiacich, prosím, prečítajte si pokyny nižšie! Prezentácia tímov o 12.00.

DRŽKOVSKÁ DRŽKA 18.8.2018
Majstrovstvá vo varení držkovej polievky
Horné Držkovce, areál kultúrneho domu

Názov tímu:..............................................................................................
Pokyny pre súťažiacich:
1. Úlohou súťažného tímu je pripraviť minimálne 3 litre a maximálne 20 litrov držkovej polievky, z ktorej bude
odovzdaná súťažná vzorka cca 0,5 litra.
2. Výška štartovného je 15€, v ktorom sú zahrnuté základné suroviny pre varenie držkovej polievky: majoránka,
paprika, soľ, rasca, koreniny, voda, drevo na prípravu držkovej polievky a vstupenky pre 2 členov tímu.
V prípade potreby dodania držiek (cca 1,5 kg) je výška štartovného 20€. Odporúčaná veľkosť tímu: 2-6 členov.
3. Každý tím si prinesie vlastný kotlík na varenie a prestrešenie v prípade nepriaznivého počasia.
4. Súťažné tímy si môžu zapožičať tzv. pivný set (1 stôl + 2 lavice) za vratnú zálohu 50€/1set.
5. Na základe anonymných vzoriek budú ocenené prvé 3 miesta odbornou, nezávislou porotou, cenami do výšky
cca 300€. Osobitne bude hodnotená gastronomická úroveň prípravy a tvorivá prezentácia každého tímu.
6. Pripravenú držkovú polievku, ktorá zostane mimo súťažnej vzorky, môže každý tím darovať/ponúknuť
návštevníkom podujatia. Predaj ďalších výrobkov návštevníkom (pivo, víno a pod.) je zakázaný.
7. Firemné, politické a iné komerčné tímy môžu byť prihlásené iba po dohode s organizátormi podujatia.
8. Súťažný tím je prihlásený do súťaže zaplatením štartovného. Organizátor si vyhradzuje právo neprihlásiť,
resp. vylúčiť tím a to aj počas podujatia, pokiaľ nebudú dodržiavané uvedené podmienky. Súťažiaci svojim
podpisom zároveň vyjadruje súhlas a dodržiavanie týchto podmienok za celý súťažný tím a súčasne dáva
súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby vyššie uvedeného súťažného podujatia.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na: hodocu@gmail.com, 0903 287 309, 0918 622 676
www.hodocu.sk

