Zveme vás na tuto soutěžní akci, která proběhne v rámci hodů ve Skaličce
v sobotu 23.10.2021.
Žádáme všechny zájemce o soutěžení, aby si pročetli pravidla (viz. níže) a vzorky nám nosili v
uvedených časech na uvedená místa a vkládali je výhradně do rukou pověřených osob, které jsou
také uvedeny v pravidlech. První tři místa obdrží krásné ceny.
Na vaši účast v soutěži se těší Kulturní komise obce Skalička

PRAVIDLA KOŠTU SLIVOVICE 23.10.2021:










zalet
účast v této soutěži!!
soutěže se může zúčastnit Děkujeme
každý občan všem
starší 18
příjem soutěžních vzorků - pátek 22.10.2021 16-20 hod sokolovna Skalička, sobota 23.10.2021 8-10 hod
sokolovna Skalička (vzorky převezmou pouze: Petra Kočnarová, Eva Cifrová nebo Lenka Šrámková
minimální množství 0,5 l, vzorky budou přelity do stejných předem připravených lahví
při předání vzorku oznámí účastník soutěže jméno, příjmení, rok úrody a ovoce ze kterého byla slivovice
destilována
počet vzorků od jednoho účastníka (různé ročníky a ovoce) není omezen. Váš vzorek bude označen číslem a
zaevidován .vzorky v soutěži jsou nevratné
hodnocení veřejnosti proběhne 13-15 hod.. Hodnotit se bude do té doby, než dojde obsah lahve (což
může být i dříve než v 15 hod!!!)
degustace a bodování vzorků probíhá naprosto anonymně. Vzorky jsou označeny pouze číslem
každá osoba, která se chce zúčastnit hodnocení, dostane jeden žeton, který osobně přidělí nejlepšímu
vzorku dle vlastního uvážení. Hodnotit mohou jen osoby starší 18 let
Vyhlášení výsledků se uskuteční po 16hod. a budou vyhodnocena první tři místa s největším počtem žetonů,
která budou oceněna zajímavými cenami

PRAVIDLA OCHUTNÁVKY KOLÁČE S JABLKY 23.10.2021:










soutěže se může zúčastni každý občan starší 10. let
příjem soutěžních vzorků - pátek 22.10.2021 16-20 hod sokolovna Skalička, sobota 23.10.2021 8-10 hod
sokolovna Skalička (vzorky převezmou pouze: Petra Kočnarová, Eva Cifrová nebo Lenka Šrámková)
při předání vzorku oznámí účastník soutěže jméno, příjmení
soutěž je anonymní a budou se přijímat jen vlastnoručně připravené cukrářské výrobky obsahující jablka
váš vzorek bude označen číslem a zaevidován a přendán na připravené tácy
hodnocení veřejnosti proběhne 13-15 hod. nebo do posledního vzorku (což může být i dříve než v 15
hod!!!)
každá osoba, která se chce zúčastnit hodnocení, dostane jeden žeton, který osobně přidělí nejlepšímu
vzorku dle vlastního uvážení
vyhlášení výsledků se uskuteční po 16hod. (po tombole) a budou vyhodnocena první tři místa s největším
počtem žetonů, která budou oceněna zajímavými cenami
recepty tří výherních výrobků boudou se souhlasem majitelů otištěny v prosincovém čísle Zpravodaje
Skalička

