Pokyny a informace pro soutěžící týmy
O zlatou vařečku ve vaření kotlíkového guláše
konané dne 13.7.2019 ve Skaličce
Program:
10,00 – 10,30 prezentace soutěžících týmů a výběr místa k vaření
10,45 – přivítání soutěžících a zahájení soutěže
11,00 – 16,00 vaření guláše
16,00 – předložení guláše k hodnocení porotě
17,00 – vyhlášení výsledků soutěží porotou
17,30 – volná zábava dle zájmu veřejnosti

1) Soutěžící týmy při prezentaci obdrží tašku s upomínkovými předměty, poukazy k odběru
nápoje (pivo, limo, káva – každý dle vlastního uvážení), žetony pro hodnocení guláše a misku
na žetony. Odeberou si požadované množství sádla a cibule. Týmy si vyberou místo k vaření a
budou seznámení s místem na odběr dříví. Každý tým bude mít zajištěn stůl a židličky na
svém stanovišti. Týmy mohou začít s přípravou na vaření ( loupání cibule, krájení cibuli atd.)
Doporučujeme si zajistit vhodný přístřešek.
2) V 10,45 zahájení soutěže – nástup týmů.
3) Od 11,00 hod započne vaření guláše.
4) Vzorek k hodnocení porotě je nutno předložit v talířku dodaným pořadatelem.
5) V 15,30 představení členů poroty soutěžícím a návštěvníkům.
6) V 16,00 hod předloží týmy soutěžící vzorek k hodnocení porotě na určené místo. Při
předkládání si každý tým vylosuje soutěžní číslo. Vzorek přiloží k vylosovanému číslu
umístěnému na určeném místě. Vylosované číslo bude dopsáno na prezenční listinu
soutěžících týmů.
7) Od 16,00 do 17,00 proběhne soutěž o nejchutnější guláš vyhodnocený návštěvníky akce.
Týmy obdrží misky, lžičky a chléb (před zahájením vydávání guláše cca. v 15,45 hod). Od
16,00 hod týmy mohou začít vydávat soutěžící vzorky návštěvníkům.
8) Hodnocení guláše o vítěze vybraného z řad návštěvníků:
a) Vítězí tým s největším počtem žetonů.
b) V případě schody počtu žetonů rozhodne los mezi týmy s největšími počtem žetonů.
9) Hodnocení o nejsympatičtější kuchařku/kuchaře z přihlášených týmů, hodnocení provede
kulturní výbor obce Skalička.
10) V 17,00 hod (pokud bude vše klapat na čas) porota vyhlásí výsledky.
11) Každý příchozí návštěvník obdrží dva žetony na hodnocení guláše.
12) Volná zábava – kdo co vydrží !!!!
13) POZOR – Každý soutěžící tým obdrží od pořadatele soutěže 500 Kč na částečné pokrytí
nákladů.
14) Počet týmů je omezen na 20. V případě vyššího zájmu rozhoduje den a čas přihlášení do
soutěže na e-mail. adrese: starostka@obecskalicka.cz do 10.7. 2019

Příjemné prožití dne a mnoho úspěchů v soutěži
přejí pořadatelé

