PTENSKÝ GULÁŠ-FEST 2021
Pravidla, organizace, pokyny:
-

-

přihlášení soutěžních týmů do 15.7. 2021 (e-mail: radek.spicera@seznam.cz )
úhrada startovného do 15.7.2021 (Radek Špicera)
z organizačních důvodů je omezen počet přihlášených na max. 12 týmů!!!
startovné: 500,-Kč (z výtěžku budou pořízeny odměny týmy,
nápoje pro základní občerstvení, plastové misky a lžíce pro výdej guláše – 50ks)

-

sraz soutěžních týmů 9:00 na místě (instrukce, organizace, příprava …)
START vaření po 10:00 hod. (nevaříme na čas, nespěcháme, hotovo musí být do 15:00…)
počet členů týmu: max. 4 osoby (menší počet je možný, je plně na rozhodnutí každého)
minimální objem guláše: 10L
varná nádoba: vlastní kotlík na trojnožce, příp. uzavřený kotlík/kotlina, otop POUZE DŘEVEM
vlastní kuchyňské potřeby, k přípravě se nepoužívají žádné elektrospotřebiče, dřevo vlastní,
suroviny vlastní, maso a recept dle vlastní volby. Vše se připravuje na místě „od nuly“,
vaří se v jedné nádobě od začátku po dokončení. Maso je možné si předem naložit.
příloha ke guláši – chléb (zajistí si týmy ve své režii)
začátek akce a výdej gulášů od 15:00 hod.
Soutěž
hodnotí pouze veřejnost, hlasování prostřednictvím obdržené vstupenky do připravených dóz
(sklenice u pódia), 1 vstupenka = 1 hlas
počet sklenic podle počtu nahlášených družstev, označené jménem a číslem družstva
sklenice budou neprůhledné s víčky, aby do nich nebylo vidět
vstupenka bude označená datem a razítkem Mysliveckého sdružení, pořadatelé u vstupného
upozorní příchozí návštěvníky na to, že vstupenku si mají uschovat pro potřebu hlasování
pokyny ke hlasování budou vytištěny a položeny na každém stole a k nahlédnutí u vstupného
a u sklenic s hlasováním
sčítat výsledky bude z každého družstva jeden člen a bude počítat hlasy jiného týmu
než svého, počet nahlásí
budou se vyhlašovat první tři družstva, ostatní umístění hromadně
hlasování do 18:00 hod., vyhlášení výsledků cca v 19:00 hod.

-

budou odměněny 3 nejlepší týmy, ostatní se mohou těšit na ceny útěchy
poté – volná zábava …

-

Degustační poukázky na guláš budou v prodeji na místě u pořadatelů v ceně 50,-Kč/ks. Návštěvník
může uplatnit poukázku u kteréhokoliv ze soutěžních týmů, vydávaná porce bude cca 150ml (menší
degustační porce). Každý tým odevzdá utržené lístky pořadatelům jakmile ukončí prodej, který je
možný do „vyprodání zásob“ ☺. Za odevzdaný počet lístků bude týmu vyplacena částka na úhradu
nákladů na suroviny v násobku ceny porce. Neprodaný guláš zůstává týmu.
Finanční výtěžek akce bude rovným dílem rozdělen na činnost pořádajících spolků.
Účelem je především zúčastnit se a společně se dobře pobavit!!!
Hodně úspěchů soutěžícím a dobrou chuť všem přejí pořadatelé:
FC Ptení - MS Ptení - SDH Ptení

