
     Festival zdravého jedla a zdravého životného štýlu 3. ročník.     

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE VO VARENÍ gulášu 

Organizátor: Základná organizácia ZPCCH Kysucký Lieskovec – občianske združenie a 

                                                               obec  Kysucký Lieskovec 

Súťažiace družstvo /názov/..............................................................................................................  

v zložení 1./kapitán/.........................................................podpis.....................................................                        

                 2./člen/..............................................................podpis..................................................... 

                 3./člen/..............................................................podpis.....................................................                                   

 záväzne potvrdzujem prihlášku do Súťaže vo varení gulášu a zároveň vyslovujem súhlas s uvedenými súťažnými 

podmienkami. 

Kontakt: .......................................................................... 

Dátum ................................................   

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

1.Termín súťaže 14.09.2019 , miesto súťaže centrum obce Kysucký Lieskovec. 

3. Konečný termín odovzdania prihlášky je do 08.09.2019   p. Horváthovej tel. 0908 245 174 alebo p. Mizerovej      

tel.0905 964 785 

4. Súťažiaci sú povinní o 09.00hod prísť na zápis účastníkov a vylosovať si svoje súťažné miesto, od 09.30hod do 

10.00hod zaujať súťažné miesto a pripraviť sa na súťaž. Družstvo je zložené z 3 členov. Nečlenovia nemôžu do 

varenia zasahovať! Od 10.00h do 14.00h priebeh súťažného varenia, od 14.00h do 14.30h zberanie vzoriek pre 

porotu a zároveň od 14.00h divácka súťaž /výmena navareného gulášu za lístky od divákov /.  O 16.30h 

vyhodnotenie poroty o najlepšie 3 guláše a udelenie ceny o putovnú varešku a zároveň  vyhlásenie najlepšieho 

družstva určeného divákmi. 

5. Množstvo vareného jedla nie je stanovené, minimálne 30 porcií na ochutnanie pre cenu divákov.  

6. Súťažné družstvo si zabezpečí kotol s kotlinou na varenie / v prípade, ak nemá súťažné družstvo vlastný kotol 

s kotlinou, organizátor zapožičia  -  treba to nahlásiť do uzávierky prihlášok, nie je možné variť na otvorenom 

ohni/, naberačky, nôž, dosky na krájanie /nie je možné krájať na poskytnutom stole/ , nádobu na vodu a iné. 

Súťažný tím si ďalej zabezpečí dobrú náladu, správny recept na výherný  guláš a všetky potrebné ingrediencie.  

Organizátor súťaže poskytne každému družstvu 30 eur na nákup potrebných ingrediencií.  Družstvá sa môžu 

propagovať názvom, logom a prezentačnými materiálmi.     

7. Organizátor zabezpečí miesto na varenie, prístup k pitnej vode, drevo na kúrenie, vrecia na odpad, stôl 

a lavicu pre členov súťažného družstva,  jednorazový riad na podávanie jedla, servítky a tiež chlieb ku gulášu.   

8. Súťažiaci musia byť plnoletí a prehlasujú, že  súhlasia so súťažnými podmienkami a súťaže sa zúčastňujú 

dobrovoľne a na svoje nebezpečenstvo. Súťažiaci čestne prehlasujú, že nie sú nositeľmi vírusov, baktérií a sú 

zdravotne spôsobilí, a že suroviny sú nezávadné.     

9. Navarený  guláš bude súťažiace družstvo zamieňať za lístky, ktoré poskytne organizátor súťaže. Súťažné 

družstvo nemôže  predávať za hotovosť. Lístky budú zároveň slúžiť ako súťažné lístky. Družstvo, ktoré nazbiera 

najviac súťažných lístkov vyhrá cenu divákov.    

10. Za čistotu, poriadok a disciplínu zodpovedá súťažiace družstvo v priestore, ktorý bude mať vytýčený. Po 

skončení súťaže dá súťažné družstvo priestor do pôvodného stavu. 



11. Podmienky hodnotenia porotou, ktorá bude predstavená až pri zahájení súťaže: oblečenie súťažného 

družstva /rovnošaty -zásterky, tričká, kuchárske čiapky.../, čistota okolo miesta varenia, hygiena pri varení, chuť 

jedla a pod. Suroviny si musia súťažiaci pripravovať na mieste. 

 

Tento ročník chceme obohatiť o výstavu umenia, prezentáciu ľudových remesiel, rôznych zaujímavých  

sprievodných aktivít. Ďalej by sme chceli časť výťažku z akcie darovať postihnutým deťom.   

 

/ V prípade daždivého počasia sa akcia presunie na náhradný termín, o čom budeme každé 

družstvo informovať/   

 

 

Tešíme sa na súťažné družstvá  a taktiež na občanov, ktorí prídu podporiť akciu. Počas celej doby bude 

pripravený bohatý program a hudba. Veríme, že prežijeme jeden pekný deň plný dobrej nálady a zábavy.   

 

 

                                            

                                                                 

 

 

 

                                                 


