GULÁŠFEST 2017
sobota 12. 8. 2017 Staré Těchanovice
Pořadatel: Obec Staré Těchanovice a O.S. Staré Těchanovice pro sport a kulturní aktivity.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo je schopen uvařit na otevřeném ohništi guláš – jehož
základem bude jakékoliv maso o minimální váze 7 kg a 20 litrů šťávy. Další ingredience si
soutěžící zvolí dle libosti. Soutěžit mohou jednotlivci či družstva (max.
čtyřčlenné).
Ceny pro vítěze: I. místo divoké prase, věcná cena.
II. a III. místo věcná cena. Ostatní soutěžící dostanou upomínkové
předměty.
Vstupné: Soutěžící vstupné neplatí, ostatní návštěvníci 100,- Kč. V ceně je možnost
ochutnání všech soutěžních gulášů a mini hudební festival od 16.00 – 02.00 hod.

Pravidla
Pořadatel zajistí stanoviště s vyhrazeným ohništěm a dřevo. Stanoviště budou nachystané
od 12.00 hod. Dále pořadatel zajistí plastové nádobí na výdej ochutnávky guláše, výběr
vstupného, odbornou porotu. Pořadatel z vybraného vstupného vyplatí každému
soutěžnímu týmů 1.000,- Kč na výdaje spojené s přípravou guláše.
Soutěžící si s sebou přinese vlastní kotlík či hrnec s příslušenstvím a všechny ingredience
potřebné k vaření guláše. Minimální množství guláše je 20 litrů šťávy + 7 kg masa. Čas
k přípravě je určen od 12.00 hod. do 16.45 hod. V 16.45 hod. musí všichni soutěžící
odevzdat 1 porci guláše pro odbornou porotu. Od 17.00 budou soutěžící svůj guláš vydávat
k ochutnávce návštěvníkům akce v množství - degustační vzorek, kteří zaplatí vstupné a
budou označeni barevným náramkem s logem akce. Soutěžící zajistí 3 kg pečiva k výdeji
guláše. V 19.00 hod. proběhne vyhlášení vítězů.
Přihlášky do soutěže se provádí potvrzením účasti na e-mail obec@staretechanovice.cz
nebo telefonicky 725 141 590, nejpozději do 6.8.2017. Počet soutěžících týmů je omezen na
20.
Všichni ostatní jste srdečně zváni mezi diváky a zároveň hodnotitele gulášů. Každý divák v
rámci vstupného může guláše ochutnávat. Začátek akce pro diváky a širokou veřejnost od
14.00 hod.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu systému a pravidel, vždy však budou všichni soutěžící
neprodleně informováni. Tato soutěž není pojištěna a všichni se zúčastní na vlastní nebezpečí. Organizátor
není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v soutěži.

