MIKROREGION – SDRUŽENÍ OBCÍ OSOBLAŽSKA
pořádá

6. ročník

GASTROFESTIVALU

Také jste někdy přemýšleli nad tím, zda existuje nějaké pro Osoblažsko typické jídlo? Něco
jako Štramberské uši, krkonošské kyselo, olomoucké syrečky, znojemské okurky, valašské
frgály…
Přišli jste sem z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska, Volyně, Řecka či jiného koutu
světa, máte recept na něco, co ostatní neznají – uvařte to a dejte jim ochutnat
Reprezentujte svou obec v návštěvnické soutěži

Akce se uskuteční dne

2.9.2017 v parku v Osoblaze

Prosíme neziskové organizace obcí, skupiny občanů i jednotlivce z Osoblažska, kteří by
chtěli reprezentovat svou obec na festivalu, aby se přihlásili do

31.7.2017

v kanceláři Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska
přihláška je zveřejněna na webových stránkách

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska
Na Náměstí 106
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Tel.: 554 646 200, 603 740 650, email: mikroregion.osoblazsko@seznam.cz

Jak to bude probíhat?
1. Každý přihlášený účastník bude mít k dispozici stánek, ve kterém bude
členům hodnotící komise podávat zdarma vzorky své „místní speciality“
v počtu do 20 ks vzorků soutěžního pokrmu,
2. každý účastník může podat pouze 1 přihlášku v termínu do 31.7.2017,
formulář je ke stažení na webových stránkách,
3. v přihlášce k účasti uvede účastník 1 pokrm, který bude soutěžní a k němuž
uvede na přihlášku recept pro zařazení do kuchařky,
4. ve stáncích je možné prodávat libovolné množství i ostatních nepřihlášených
pokrmů,
5. hodnocení soutěžních pokrmů bude provádět minimálně 5ti členná
hodnotící komise složená ze zástupců členských obcí DSO a profesionálů
z oblasti gastronomie po dobu maximálně 3 hodin od zahájení akce,
6. návštěvníci mohou na kartičce s programem, kterou dostanou u vstupu,
označit dle jejich názoru nejlepší stánek do 16:00 hodin (hodnotí se
prezentace celého stánku), po sečtení bude vítězný stánek ohodnocen zvláštní
cenou návštěvníků,
7. po ukončení hodnocení komisí a návštěvníky, budou zveřejněny výsledkové
listiny ve stánku pořadatele, vyhodnocení bude provedeno v průběhu
programu,
8. součástí gastrofestivalu bude i bohatý doprovodný program pro všechny

věkové kategorie
9. výše vstupného je 30,- Kč na osobu bez ohledu na věk či postižení.
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