Mestská časť Bratislava Lamač organizuje dňa 15. decembra od 14,30 hod.
na Malokarpatskom námestí počas akcie Vianoce na námestí súťaž vo varení
vianočnej kapustnice.
Každý súťažný tím má možnosť zviditeľniť sa a odprezentovať priamo
na mieste. Máte možnosť zvoliť si vlastné oblečenie, vymyslieť si zaujímavý
názov družstva ... a súťažiť o zaujímavé ceny. Zaujmite návštevníkov, ukážte
im, že práve vy máte tú najlepšiu vianočnú kapustnicu a ste najoriginálnejší
tím!
Medze vašej fantázie sa nekladú!

Bližšie informácie získate na facebooku, na webovej stránke MČ Lamač alebo
priamo na miestnom úrade.

1. Tímy, ktoré majú záujem súťažiť sa musia nahlásiť vopred do 13.12.2018 do 15,30 h
na miestnom úrade u pani Šimončičovej
2. Príchod družstiev 15.12.2018 na Malokarpatské nám. je najneskôr o 13,30 hod. Tento čas
do oficiálneho začiatku, majú súťažiaci na prípravu surovín, prípravu označenia svojho
tímu, zaregistrovania sa u organizátora a práce spojené s pripravením sa na štart.
3. Do 14,30 hod. nesmie pod kotlami horieť.
4. Družstvo si zvolí svojho veliteľa, pričom veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí
prehlásiť, že súhlasí s pravidlami súťaže a organizačnými pokynmi. Veliteľ družstva
zodpovedá za všetkých svojich členov.
5. Súťažné družstvá súťažia pod zvoleným menom družstva, ktoré sa nahlási pred
oficiálnym začiatkom organizátorom súťaže.
6. Oficiálne zahájenie varenia začína o 14,30 hod.
7. Súťaže sa môžu zúčastniť účastníci v neobmedzenom množstve na tím.
8. Dĺžka varenia vianočnej kapustnice je max. 2,5 hod.
9. Organizátor zabezpečí: pitnú vodu, plastový riad, vrecia na odpad.
10. Súťažiaci si zabezpečia všetky potrebné suroviny na varenie kapustnice (kyslú kapustu,
cibuľu, olej, soľ, zemiaky, klobásu, chlieb). Rovnako si zabezpečia i všetky špecifické
suroviny a ingrediencie potrebné na dochutenie či vylepšenie kapustnice ako i kotol alebo
kotlinu, palivové drevo a všetko potrebné náradie k vareniu kapustnice na svoje náklady a
nebezpečenstvo.
11. Ak súťažné družstvo použije taký kotol pod ktorým by mal byť oheň voľne na zemi, musí
zabezpečiť, aby medzi zemou a ohňom bola železná doska v hrúbke min 0,5 mm.
12. Minimálne množstvo kapustnice je 15 l, maximálne množstvo nie je limitované.
13. Každý účastník, ktorý si zakúpi žetón u organizátora v hodnote 1 €, ho môže vymeniť za
jednu vzorku vianočnej kapustnice od tímu, ktorý si slobodne vyberie.
14. Žetóny sa budú vhadzovať v súťažných tímoch do pripravenej nádoby označenej číslom
jednotlivých tímov.
15. Tri vianočné kapustnice, ktoré získajú najväčší počet žetónov budú ocenené.
16. Organizátor si vyhradzuje zmeniť pravidlá počas celého trvania.

