

na 6. ročník súťaže  

o putovný pohár  

vo varení kotlíkového guľášu 
 

     Obec Spišské Bystré, STO Spišské Bystré a MS 

SČK Spišské Bystré Vás srdečne pozývajú na 6. ročník 

súťaže o putovný pohár vo varení kotlíkového guľášu. 

Súťaž sa uskutoční dňa 17. júna 2017 v areáli Kubašok 

v Spišskom Bystrom so začiatkom o 10.00 hod. 
 

Podmienky súťaže a organizačné pokyny: 

1. súťažiaci:  

- organizácie, spolky, partie, kluby s miestom pôsobenia v Spišskom Bystrom i mimo obce, 

t. j. „cezpoľní“; počet členov jedného družstva: minimálne – 2 a maximálne 5 (v prípade 

nedodržania počtu členov diskvalifikácia porotou). 

2. suroviny: 

- súťažiaci si zabezpečia suroviny na varenie guľášu podľa vlastného uváženia a na vlastné 

náklady, preto je na fantázii každého súťažiaceho vybrať ingrediencie, ktoré zaujmú 

odbornú i laickú porotu. Suroviny musia byť v surovom stave, nie predpripravené. Súťaži si 

potrebujú zabezpečiť misky a lyžice na ochutnávku pre laickú verejnosť. 

3. prihláška do súťaže: 

- formou vyplnenej návratky, 

- termín uzávierky prihlášok: 14. jún 2017 (streda)! 

4. registrácia súťažiacich a úhrada štartovného: 17. 6. 2017 o 9.30 hod. na označenom, 

registračnom mieste v areáli Kubašok. 

5. ukončenie súťaže a odovzdanie vzoriek: o 14:00 hod 

6. vyhlásenie výsledkov a odovzdanie putovného pohára v rozmedzí 14:30 hod. – 15:00 hod. 

Organizátori zabezpečia pre súťažiacich drevo potrebné na varenie.  

Súťaž bude hodnotená odbornou porotou, ktorá vyhodnotí spôsob varenia guľášu i konečný 

výsledok. Rovnako bude guľáš hodnotený laickou porotou z náhodne vybratých účastníkov 

podujatia. 

Hodnotiť sa bude i celkový dojem (oblečenie účastníkov, výzdoba stanovišťa, účasť na 

pripravených aktivitách, súťažiach popri varení guľášu) 

Štartovné: 5 €. 

Všetky informácie o súťaži nájdete na fb stránke STO Spišské Bystré alebo MS SČK Spišské Bystré. 

Kontakt: jsimonovic@steiger.eu, resp. na t. č. 0907 802 113.                             
tu odstrihnúť 

 

NÁVRATKA 

Názov družstva (potrebné uviesť z dôvodu označenia stanovišťa): 

…………………………………………………………………………………………………..  

Členovia družstva: 

...……………………………………………………………………………………………….. 

Kontaktná osoba, tel. kontakt: ……………………………………..  

Prehlasujem, že súhlasím s podmienkami súťaže a prihlasujem sa do tejto súťaže.  

 
 

_________________________________________  

   podpis       
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