Organizačný poriadok súťaže
Lečo festival
Organizátor súťaže:

Mesto Veľké Kapušany

Názov akcie:

Lečo fest – Lecsófeszt

Cieľom súťaže je:
Posilniť vedomie tradičných hodnôt a jedál v regióne. Zabezpečiť priamu komunikáciu vedenia mesta
a jeho obyvateľov. Posilniť cezhraničné vzťahy mesta, obyvateľov, organizácií a inštitúcií pôsobiacich v
meste a s jeho partnerskými mestami, obcami.
Miesto súťaže:

Veľké Kapušany, Futbalové ihrisko

Dátum a čas súťaže:

25.8.2018, od 14:00

Registrácia:
Registrácia skupín sa uskutoční vyplnením záväznej prihlášky a jeho doručením do Turistického
informačného centra alebo na Mestský úrad – sekretariát osobne alebo poštou na adresu:
Mesto Veľké Kapušany – Mestský úrad
Sídl. L. N. Tolstého 1
079 01 Veľké Kapušany
Skupiny sa môžu prihlásiť aj elektronickou formou, zaslaním e-mailu na adresu:, tic@vkapusany.sk
s uvedením nasledovných údajov:
názov skupiny, meno vedúceho skupiny, mená členov skupiny, kontaktné údaje na skupinu: mobil
a email. Termín na podanie prihlášky je do 21. augusta 2018.

Kto sa môže do súťaže zapojiť:
Do súťaže sa môžu prihlásiť minimálne trojčlenné skupiny v termíne do 21. augusta 2018 do 16:00 hod.
Na príprave leča sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú choré, podozrivé z ochorenia alebo sú podozrivé
z nákazy. Každý účastník súťaže musí podpísať vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré mu umožní
zúčastniť sa súťaže (súčasť prihlášky).
Súťažné podmienky:
-

Trojčlenné súťažné skupiny majú vstup do areálu zdarma - voľné vstupenky (v počte 3 kusov) si
môžu prevziať v pokladni na mieste.

-

Miesta si súťažné skupiny budú môcť obsadiť dňa 25. augusta 2018 v čase:
9.00 hod. – 10:00 hod.
12:30 hod. – 14:00 hod.
Miesto sa bude určovať žrebovaním, ktoré sa uskutoční dňa 25.augusta 2018 o 09:00 hod na
futbalovom ihrisku.

-

Každá súťažná skupina bude mať k dispozícii jedno parkovacie miesto na vyhradenom parkovisku
v areáli.

-

Každá skupina si zabezpečí kotlík s príslušenstvom, plynový horák, suroviny na prípravu jedla,
chlieb a všetko potrebné náčinie.

-

Súťažné skupiny môžu začať s prípravou surovín až na mieste po slávnostnom otvorení súťaže.

-

Súťažiaci si pripravia také množstvo leča, aby ho mohli ponúknuť návštevníkom podujatia, tj.
najmenej 10 litrov.

-

Súťaž bude prebiehať pod kontrolou poroty, hodnotiace vzorky v množstve 0,3 litrov odovzdá
každé družstvo o 17:00 hod.

-

Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 25. augusta 2018 podľa predbežných plánov o 20:00 hod. na
hlavnom javisku podujatia.

-

Likvidáciu a upratovanie súťažného priestoru zabezpečia účastníci súťaže.

-

Demontáž stánkov a ich odvoz autom bude dovolené dňa 25. augusta 2018 v čase od 19:40 do
20:20 hod.

Svojím podpisom beriem na vedomie a prijímam podmienky súťaže.

Vo Veľkých Kapušanoch, dňa: ............

..............................................
podpis zástupcu skupiny

