1. KLOBÁSA FEST

Organizačné podmienky
Akcia Klobása fest bude prebiehať na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote v termíne
06.10.2018 od 11:00 do 22:00 hod. formou súťaže medzi družstvami, ktoré sa prihlásia.
Organizátorom súťaže je Občianske združenie Naša Sobota.
Pravidlá súťaže:
□

do súťaže sa môže prihlásiť tím s minimálnym počtom 3 členov. Fanúšikovia družstiev
sú samozrejme vítaní a môžu ho prísť čo najúčinnejšie povzbudzovať, pretože
hodnotiť sa bude všetko,

□

úlohou tímu je pripraviť a ugrilovať v čase od 13:00 do 18:00 z dodaného množstva
mäsa a bravčových čriev chutnú klobásu. Viac druhov klobás je samozrejme povolené,

□

z pripravenej klobásy súťažiace tímy poskytnú vzorku v minimálnej dĺžke 20 cm v
surovom stave a 20 cm v ugrilovanom stave na hodnotenie pre porotu a následne ju
súťažný tím môže skonzumovať,

□

zostavená odborná porota bude hodnotiť prípravnú fázu, verbálnu komunikáciu,
vzhľad surovej klobásy, vzhľad a chuť ugilovanej klobásy a celkový vzhľad a dojem
vášho stánku a kostýmy. Ugrilovanú klobásu bude počas celého dňa vyhodnocovať 3 členná rozhodcovská porota, ktorá o 19:00 vyhlási výsledky súťaže a víťaza.

□

každý tím si zabezpečí vlastné kompletné vybavenie potrebné pre prípravu a
grilovanie: mlynček na mäso, plničku na klobásy, gril, drevo (prípadne plyn), stolík na
prípravu, nože a všetko ostatné, čo budú pri priprave a grilovaní potrebovať. Pre
zvýšenie komfortu si v rámci priestorových možností môžete rozložiť stôl a lavice,

□

k dispozícii bude napojenie na 230V. Odporúčame zabezpečiť si prenosné LED
osvetlenie. Iné osvetlenie kvôli vysokému odberu elektrickej energie nebudete môcť
používať (prívod el. prúdu zabezpečuje organizátor). Elektrické mlynčeky, elektrické
grily, rýchlovarné kanvice a elektrické variče môžu byť napájané len z vlastného
zdroja alebo na plyn,

□

organizátor pre každý tím zabezpečí 10 kg bravčového mäsa, 20 m bravčových čriev
na plnenie a chlieb ako prílohu. Tím si samostatne zabezpečí všetky ostatné suroviny
potrebné pre prípravu najlepšej sobotskej klobásy, podľa svojej receptúry (koreniny a
ostatné tajné prísady).

□

UPOZORNENIE: prosíme zúčastnených, aby suroviny pre prípravu klobás použili
čerstvé, overené a bezpečné tak, aby nedošlo k možnosti vzniku nežiaducich
zdravotných problémov konzumentov,

□

súťažné družstvá sú povinné pri príprave, grilovaní a servírovaní klobásy dodržiavať
základné hygienické pravidlá a zásady tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia
konzumentov. Za servírovanú klobásu nesie plnú zodpovednosť každý tím samostatne,

□

každý tím si môže svoj stánok vyzdobiť podľa vlastného uváženia pretože porota
bude hodnotiť aj prezentáciu tímov (kroje, napodobeniny zvierat, vtipné
postavičky a pod.), taktiež si pridelené stanovisko môžete vybaviť prenosnou
reklamou vo forme prístrešku s potlačou (reklamou) a tiež použiť jeden reklamný
banner s maximálnou dĺžkou 5 metrov,

□

jednotlivé tímy si zabezpečia tiež spotrebný materiál potrebný pre servírovanie
klobásy, odporúčame jednorázové plastové taniere, vidličky, nože a tiež prílohu ku
klobáse – horčicu, kečup, prípadne iné prílohy (množstvo podľa vlastného
uváženia),

□

po ukončení súťaže si každý tím urobí poriadok na pridelenom stanovisku a odpad
uloží do odpadových vriec, ktoré zabezpečí a pridelí jednotlivým tímom
organizátor. Odvoz odpadu z námestia zabezpečuje organizátor.

Časový plán akcie :
11:00 – registrácia tímov pri vstupe na námestie,
13:00 – zahájenie akcie, privítanie a predstavenie súťažiacich tímov
13:30 – štart súťaže v príprave a grilovaní klobás
13:30 – zahájenie oficiálneho kultúrneho programu, ktorý bude pokračovať až do 21:00
18:00 – ukončenie grilovania , rozhodcovská komisia začína svoju činnosť
19:00 – vyhlásenie víťaza súťaže a poďakovanie zúčastneným, voľná zábava
22:00 – ukončenie akcie
1. Sobotský klobásový fest – prihlásenie :
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na akcií nás prosím kontaktujte na nasledovných
adresách a telefónnych číslach :
□ Lucia Bárdošová - e-mail : lucia.bardosova@nasasobota.sk, info@nasasobota.sk
- mobil : 0901 717 201
Z organizačných dôvodov vás prosíme o prihlásenie na akciu do 30.9.2018. Ďakujeme.
Tešíme sa na vašu účasť a veríme, že sa spoločne dobre zabavíme a pripravíme príjemný
zážitok pre občanov nášho mesta.

členovia občianskeho združenia Naša Sobota

