7.septembra 2019
VYZÝVATEĽ : Obec Práznovce a OZ Slovenské tradície
MIESTO KONANIA : futbalové ihrisko obec Práznovce
ČAS KONANIA : od 10,00 hod. – 23,00 hod.
PODMIEKY SÚŤAŽE : navariť kotlíkovú špecialitu

s ľubovoľne
prinesených surovín, minimálne množstvo 5L a splnenie časového
limitu podľa programu

PODMIENKY REGISTRÁCIE: vypitie domácej Práznovskej pálenky počas

registrácie a to všetci členovia teamu ( min 4 osoby) , štartovné je 10€
/ osoba team ( štartovné obsahuje vstupné na Práznovskú parádu )
HODNOTENIE VAŠICH ŠPECIALÍT : vykoná odborná porota zložená zo

známych slovenských šéfkuchárov a osobností TV seriálu Oteckovia.
Hrá sa o pohár starostu obce Práznovce . Team môže získať aj cenu
diváka a to za show, ktorú bude počas varenia predvádzať .
Hrá sa o hodnotné ceny.
ČO SO ŠPECIALITAMI ? symbolická predajná suma min. 3€, kde výťažok

bude priamo odovzdaný deťom s postihnutím pohybového aparátu
zúčastneným na Práznovskej paráde.

Program :
Od 9,00- 9,55 hod. registrácia súťažných teamov - nachystanie si
pracoviska a kotlíka.
Od 10,00 - slávnostné zahájenie súťaže výstrelom sektu a vhodenie
prvej suroviny do kotlíka .
Pre deti je nachystaný skákací hrad, kolotoče a ďalšie atrakcie.
Od 10,00 – 14,00 príprava súťažných špecialít.
14,00 – 14,15 – degustácie navarených špecialít ( verejnosť a odborná
porota).
15,00 – vyhodnotenie kotlíkovej špeciality Práznovskej parády.
15,00 - Program Práznovská paráda.

Pridanie bodov do hodnotenia je kreatívne oblečenie pre súťažný team
☺
drevo, vodu, misky, lyžičky a chlieb na
degustáciu , spomienkové ceny a zábavu Práznovskej parády

VYZÝVATEĽ ZABEZPEČÍ :

Za bezpečnosť pri varení , požiarnu ochranu a nezávadnosť
pripravovanej kotlíkovej špeciality zodpovedajú jednotliví
registrovaní súťažiaci.

Program komplet Práznovská paráda :
9,00- 9,55 : registrácia súťažných teamov - nachystanie si pracoviska a
kotlíka
10,00 - slávnostné zahájenie súťaže výstrelom sektu a vhodenie prvej
suroviny do kotlíka . Na počúvanie a do varenia hrá country skupina
…. Pre deti je nachystaný skákací hrad, kolotoče a ďalšie atrakcie.
10,00 – 14,00 : príprava súťažných špecialít
13,00- 15,00 : autogramiáda, spoločná selfie a spievanie Oteckovia
13,30- 14,30 : BIBI HALL a jej kapela
14,00 – 14,15 : degustácie navarených špecialít ( verejnosť a odborná
porota)
15,00 : vyhodnotenie kotlíkovej špeciality Práznovskej parády s
Oteckami
15,00 : Program Práznovská paráda
15,15 - 16,15 : David Band
16,20 – 16,40 : Súťaže
16,45 – 17,45 : Sendreiovci

18,00 – 19,00 : Vidiek
19,15 – 20,25 : Kandráčovci
21,00 – Tombola 1 časť
20,35 -21,35 : Dus Sky Band
21,40 -23,00 : Oldies Párty 22,00
– Ohňostroj
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu .

Vstupenky do súťaže ako aj na program
je možné zakúpiť aj na Obecnom úrade
v Práznovciach.
Vstupné na program pre obyvateľov
Práznoviec je 10 EUR dospelý, deti do 6
rokov v sprievode rodičov neplatia!

Prihláška :

Názov súťažného teamu : ………………………………………………………………

Kotlíková špecialita : ………………………………………………………………………….

Meno, priezvisko a mesto účastníka :
1...………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

