6. ročník
Rimavská Sobota varí Vianočnú kapustnicu
Vytvorte s nami už 6. krát nezabudnuteľnú atmosféru Vianoc 20.12.2019
priamo na našom krásnom Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote
Blíži sa čas Vianoc. Čas, kedy sa deťom plnia sny, domácnosti
voňajú ihličím a koláčikmi a celé mesto ožíva v sladkom
očakávaní Štedrého večera. Čas, kedy majú ľudia k sebe oveľa
bližšie, radi sa na chvíľku zastavia a spolu s blízkymi si vychutnajú
čarovnú atmosféru sviatkov.

Súťaž bude prebiehať na Hlavnom námestí od 12:00 a bude
výdatne sprevádzaná zábavným hudobným a kultúrnym
programom. Víťazi súťaže budú vyhlásení o 20:00. Bohatý
program vyvrcholí veľkolepou laserovou show.

Radi by sme Vám už 6. krát ponúkli príležitosť stráviť takéto milé
vianočné chvíle so svojimi rodinami, priateľmi
a kolegami priamo na krásnom Hlavnom námestí v Rimavskej
Sobote a preto si Vás dovoľujeme pozvať na obľúbené a už aj
tradičné Vianočné stretnutie pri kapustnici, ktoré pripravujeme v
termíne 20.12.2019.

Budeme veľmi radi, keď Vás budeme môcť privítať medzi
nami a s Vašou pomocou pripravíme všetkým zúčastneným aj
občanom mesta nezabudnuteľný predvianočný zážitok. Podrobné
informácie o celej akcií prikladáme v Organizačných
podmienkach.

Aby sme sa spolu poriadne zabavili, organizujeme v spomenutom
termíne pre firmy a inštitúcie z Rimavskej Soboty už tradičnú
súťaž vo varení tej najlepšej vianočnej kapustnice.

Tešíme sa na Vás a držíme palce, aby práve Váš tím pripravil tú
najchutnejšiu kapustnicu.
členovia občianskeho združenia Naša Sobota

Vianočné stretnutie pri kapustnici
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na akcii nás prosím kontaktujte na nasledovnej adrese a telefónnom čísle:
Ladislav Kolozsi, e-mail: ladislav.kolozsi@nasasobota.sk, mobil: 0915 878 246
Z organizačných dôvodov Vás poprosíme o reakciu do 13.12.2019.
Ďakujeme.

Rimavská Sobota varí Vianočnú kapustnicu
Organizačné podmienky
Akcia Varenie vianočnej kapustnice bude prebiehať na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote v termíne 20.12.2018 od 12:00 do
20:00 formou súťaže medzi družstvami, ktoré prihlásia jednotlivé zúčastnené firmy a inštitúcie. Organizátorom súťaže je
občianske združenie Naša Sobota a naše podujatie finančne podporil Baskobytrický samosprávny kraj a mesto Rimavská
Sobota.

Pravidlá súťaže
každá firma / inštitúcia môže do súťaže prihlásiť tím s minimálnym počtom 3 členov. Ostatní zamestnanci a fanúšikovia
firiem sú samozrejme vítaní a môžu prísť svoj tím čo najúčinnejšie povzbudzovať.
Súťažiacim občianske združenie Naša Sobota bezplatne poskytne EKO balíček v hodnote 30€, ktorý môžeme účastníkom
poskytnúť vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Rimavská Sobota. Tento balíček bude
obsahovať:
500ml EKO miska na kapustnica - 150ks
250ml pohár - 100ks
Lyžičky z bioplastu - 150ks
Servítky - 1 balíček - 100ks
každé súťažné družstvo je povinné používať príbory, taniere a poháre z Ekologicky rozložiteľných materiálov (na báze papiera,
bioplastu, príp. iných alternatív). Súťažné tímy, ktoré sa nebudú ekologicky správať môže organizátor zo súťaže vylúčiť.
registrácia prebieha do 13.12.2019 cez www.nasasobota.sk
úlohou tímu je pripraviť a uvariť v čase od 12:00 do 18:30 najmenej 15 litrov chutnej vianočnej kapustnice, väčšie množstvo
kapustnice je samozrejme povolené.
z uvarenej kapustnice súťažiace tímy poskytnú vzorku na hodnotenie pre porotu a následne ju použijú na vlastnú potrebu
resp. skonzumujú vo vlastnom stane.
uvarenú kapustnicu bude od 17:00 vyhodnocovať 3 - členná rozhodcovská porota, ktorá o 20:00 vyhlási výsledky súťaže
a víťaza. Víťazný tím vyhráva 12 ks kvalitného šampanského a Pohár víťaza.
každý tím si zabezpečí vlastné kompletné vybavenie potrebné pre varenie kapustnice: kotol na varenie, drevo (prípadne plyn),
stolík na prípravu, varechy, nože, podložky na krájanie, naberačky a všetko ostatné, čo budú pri varení potrebovať.
Na zvýšeniu komfortu si v rámci priestorových možností môžete rozložiť stôl a lavice.
odporúčame zabezpečiť si prenosné LED osvetlenie. Iné osvetlenie kvôli vysokému odberu elektrickej energie nebudete
môcť používať (privedenie el. prúdu zabezpečuje organizátor). Rýchlovarné kanvice a elektrické variče môžu byť napájané len
z vlastného zdroja alebo na plyn. Súťažné tímy prosíme priniesť si predlžovacie káble na elektrinu.
každý tím si samostatne zabezpečí všetky suroviny potrebné pre varenie kapustnice podľa svojej receptúry (teda vrátane
kapusty, mäsa - pokiaľ ho do kapustnice chce použiť, hríbov, vody, korenín aj ostatných tajných prísad) :) a tiež chlieb podľa
vlastného uváženia.
UPOZORNENIE: prosíme zúčastnených, aby suroviny pre varenie kapustnice použili čerstvé, overené a bezpečné tak,
aby nedošlo k možnosti vzniku nežiaducich zdravotných problémov konzumentov.
súťažné družstvá sú povinné pri príprave, varení a servírovaní kapustnice dodržiavať základné hygienické pravidlá a
zásady tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia konzumentov. Za servírovanú kapustnicu nesie plnú zodpovednosť každý
tím samostatne.
každý tím si môže pridelené stanovisko vybaviť prenosnou reklamou vo forme prístrešku s potlačou (reklamou) a tiež
použiť jeden reklamný baner s maximálnou dĺžkou 5 metrov.
po ukončení súťaže si každý tím urobí poriadok na pridelenom stanovisku a odpad uloží do odpadových vriec, ktoré
zabezpečí a pridelí jednotlivým tímom organizátor. Odvoz odpadu z námestia zabezpečuje organizátor.
registrácia je vďaka našim partnerom tento rok bzplatná, preto prosíme súťažiacich o účasť na podujatí.

Rimavská Sobota varí Vianočnú kapustnicu
Časový plán akcie
od 10:00 - registrácia tímov pri vstupe na námestie
12:00 - zahájenie akcie, privítanie a predstavenie súťažiacich tímov
12:30 - štart súťaže vo varení kapustnice
16:00 - zahájenie oficiálneho kultúrneho programu, ktorý bude trvať až do 20:00
17:00 - uzávierka odovzdávania vzoriek kapustnice odbornej porote
17:15 - rozhodcovská komisia začína svoju činnosť
20:00 - vyhlásenie víťaza súťaže a poďakovanie zúčastneným
20:30 - laserová show finále
21:00 - ukončenie akcie

Rimavská Sobota varí vianočnú kapustnicu - prihlásenie
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na akcií nás prosím kontaktujte na
nasledovných adresách a telefónnych číslach:
Ladislav Kolozsi
e-mail: ladislav.kolozsi@nasasobota.sk | mobil: 0915 878 246
Z organizačných dôvodov Vás poprosíme o prihlásenie na akciu do 13.12.2019.
Ďakujeme.
Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že sa spoločne dobre zabavíme a pripravíme
príjemný predvianočný zážitok pre občanov nášho mesta.

členovia občianskeho združenia Naša Sobota

