Odvážní kuchaři,
jsme rádi, že jste se rozhodli účastnit se vaření guláše při příležitosti 10. ročníku NESOVICKÉHO FEST
GULÁŠE. Shrnuli jsme několik důležitých informací.
Sraz soutěžících: 30.07.2022 cca v 1100 v areálu u hřiště – pokud Vám stačí 2 hodiny na přípravu Vašeho
zázemí. Případně můžete i dříve, areál bude přístupný už od 900.
Zahájení vaření: cca v 1300 hodin – možno přizpůsobit podle druhu guláše tak, abyste měli včas uvařeno.
Vydávání hotových gulášů: od 1700 hodin.
Vstupné: 100Kč/dospělou osobu (v týmu 3 soutěžící, kteří vstupné neplatí... jinak počet osob, kteří se
podílí na spolupráci není omezen). V ceně vstupenky jsou 3 lístky na vzorky guláše á 10Kč.
Soutěžící dostanou:
místo pro vaření a soutěžní číslo,
stolek + židle/lavice,
dřevo,
vodu na vaření,
chleba 2 ks,
papírové utěrky,
sáček na odpadky,
podpalovač pepo
Doporučujeme vzít si s sebou:
Ingredience (guláš se vaří z libovolných ingrediencí – masový, fazolový, houbový, bramborový …,
min. množství guláše je 10l),
kotlík s trojnožkou, kotlinu apod.,
párty stan (vhodný pro schování se před sluníčkem i deštěm),
zápalky,
dobrou náladu a soutěžního ducha,
spoustu známých a přátel na podporu.
V čem to celé spočívá: soutěžící podpoří děti ZŠ a MŠ Nesovice, neboť návštěvníci akce si budou na
pokladně kupovat lístky, za které jim vydáte porci guláše - MALÝ VZOREK (na vydávání Vám zapůjčíme
naběračku, aby se dával opravdu jen malý vzorek).
O vítězích bude rozhodovat porota. Složení se každý rok trochu mění, aby to bylo zajímavější. Hodnocení
bude anonymní – budou oceněny tři nejlepší guláše. Další kategorie bude divácká – oceněno pouze 1.
místo. Každý návštěvník při zaplacení vstupného obdrží hlasovací žeton, který odevzdá do krabičky týmu,
kde mu nejvíce chutnalo.
Pro oživení bude vyhlášena soutěž o nejlépe vyladěný tým – vyzdobení místa na vaření, nápadité a
sladěné oblečení, doplňky apod. – budou oceněny tři nejlepší týmy.
Veškerý výtěžek z akce bude věnován místní škole a školce.

