Informácie a podmienky pre súťažné družstvá
Prosím prečítať až do konca!!!
Názov: Súťaž o najlepší kátlovský guláš
Dátum: 25.08.2018
Miesto: Areál TJ FC Kátlovce – Aréna KHL
Organizátor podujatia: obec Kátlovce
Súťažné družstvá: /počet členov družstva je neobmedzený/ obecné organizácie,
individuálne tímy /partie venujúce sa rôznym voľnočasovým aktivitám, firmy, uličné družstvá
a pod./
Cieľ akcie: Dobrá nálada pri zápolení, rodinná atmosféra a prezentácia súťažných družstiev
pred návštevníkmi podujatia
Hlavný cieľ: podujatie je o dobrej veci, výťažok z predaja gulášu je venovaný na detské
ihrisko

Časový harmonogram:
13:00 hod - príprava miesta na varenie, rozloženie
14:00 hod – začiatok varenia, zahájenie
17:30 hod – ukončenie varenia
18:00 hod. – vyhodnotenie výsledkov
Hodnotenie* - hodnotiť nebude porota ale samotní návštevníci. Pri úvodnom vstupe bude
návštevníkovi za poplatok 3€ odovzdaný hlasovací lístok /gulášový poukaz/. Tento
návštevník má možnosť ochutnať z každého súťažného gulášu a tým hodnotiť družstvá /každá
organizácia alebo indiv. tím bude mať svoje súťažné číslo/
Pozor! Návštevníkovi po odovzdaní svojej súťažnej gulášovej vzorky sa musí označiť
/prečiarknuť/ z hlasovacieho lístka číslo súťažného družstva ktorého guláš práve okoštoval.Je
to z dôvodu, aby sa zamedzilo viacnásobnému použitiu jedného gulášového poukazu pri
hodnotení.
Po ukončení koštovania gulášov návštevník na gulášový poukaz napíše číslo družstva ktorého
guláš mu najviac chutil a hodí lístok do urny.
Neodporúča sa naberať veľké množstvo gulášu na degustáciu, pretože sa Vám skôr minie
guláš a nebudete schopní obslúžiť väčšie množstvo návštevníkov.

Podmienky: každé družstvo si zabezpečí na vlastné náklady:
1.ingrediencie a mäso podľa vlastného výberu a uváženia
2. ako aj ostatný inventár ako napr. kotlíky s kotlinou /uzavretý oheň/, plech pod kotlinu,
dosky na krájanie, slnečná clona /slnečníky/ alebo prístrešok /párty stan,altánok/, menšia
naberačka na hodnotenie, varecha atď.
Usporiadateľ (obec) zabezpečí: stôl, vodu, drevo, misky, lyžice, chleba, servítky, označenie
a miesto súťažného družstva
Ceny: prvé tri umiestnené družstvá dostanú hodnotné ceny a diplom

Názov družstva: obecné organizácie budú mať oficiálny názov, individuálne družstvá si
zvolia názov vystihujúci súťažný tím. O názve informujú realizačný tím v dostatočnom
predstihu. Oblečenie družstva je na vlastnej fantázii.

Prihláška: do 17.8.2018 /piatok/, info a prihlasovať sa môžete na:
Obecný úrad Kátlovce – starosta Pavol Johanes, tel.: 0908 784 793,
alebo mailom na: obeckatlovce@stonline.sk
Mokrý variant: v prípade upršaného počasia /čo si však nepripúšťame / prosíme súťažné
tými aby sa pripravili aj na túto možnosť. Treba mať vopred zabezpečené pršiplášte, stany,
altánky, aby v prípade zlého počasia nebolo varenie gulášu ohrozené a guláš bol nerušene
dovarený až do konca.
Bezpečnosť: ak súťažné družstvo nepoužíva ako zdroj plameňa na varenie drevo, ale iné
prostriedky /napr. plyn a iné – ďalej len prístroj/, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie
účastníkov, je súťažné družstvo plne zodpovedné za stav prístroja, jeho bezpečné používanie,
narábanie s ním a skladovanie. Organizátor preto doporučuje variť guláš na dreve, ktoré Vám
bude poskytnuté.
Cieľ: cieľom tejto akcie je super rodinná a pohodová atmosféra, súťaž je hlavne o dobrej
nálade a vyzbieraní výťažku na detské ihrisko.

