
OZ Športový klub Ferčekovce www.skfercekovce.sk fb: #skfercekovce 

Podmienky účasti družstiev a návštevníkov na Kotlíkovom festivale 
 

1. Organizátor podujatia 

Organizátorom podujatia je OZ Športový klub Ferčekovce. Organizátor stanovuje podmienky účasti na podujatí.  

Organizátor zabezpečuje pre súťažné družstvá: miesto, vodu, drevo, stoly, misky, príbory, pečivo. 

2. Súťažiace družstvá 

Súťažiacimi sú družstvá, ktoré sa podujatia zúčastňujú z vlastnej vôle. Počet súťažných družstiev je obmedzený na 12. 

Odporúčaný počet členov v družstve je tri. Každé družstvo obdrží od organizátora tri zástery-šurce. 

Družstvá si zabezpečia: potrebné ingrediencie, kotlinu, potrebné kuchárske náčinie (nádoba na vodu, nože, naberačka, 

denko, varecha a ďalšie podľa potreby). 

3. Podmienky účasti družstiev 

Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia cez elektronický formulár na webe organizátora, ktorý musí byť úplne 

vyplnený.  

Registrácia je bezplatná. 

Družstvá registráciou súhlasia, že uvaria približne 25 litrov jedla, resp. 150 porcií. Z tohto množstva poskytnú porciu jedla 

pre ohodnotenie porotcom a zostávajúce porcie poskytnú účastníkom (členom a nečlenom ŠKF), ktorí sa preukážu 

degustačnou kartičkou. Družstvo na kartičke označí vydanie porcie záujemcovi. 

ŠKF môže družstvám kompenzovať náklady spojené s prípravou jedla z peňazí vyzbieraných od verejnosti.  

4. Účasť členov ŠKF na podujatí 

Dospelí a detskí členovia ŠKF majú účasť a ochutnávanie varených jedál v cene zaplateného členského poplatku za rok 

2018.  

Dospelí a detskí členovia sa môžu podujatia zúčastniť aj ako súťažiace družstvo. Detskí členovia majú v cene členského 

poplatku účasť na sprievodnom programe a súťažiach. Súťažnú kartičku s ústrižkom, ktorý je zlosovateľný v tombole, 

obdrží detský člen bezplatne. 

5. Účasť verejnosti a nečlenov ŠKF na podujatí 

Podujatie je organizované ako verejné. Vstup nie je obmedzený.  

V prípade záujmu si môže každý účastník zakúpiť vstup na ochutnávanie jedál za celkový poplatok 2€. Po zaplatení 

poplatku bude účastníkovi vydaná degustačná kartička, ktorou sa preukáže pri vydávaní porcie. Platiaci účastník má 

možnosť ochutnať jedlo každého družstva iba raz. Úhrada poplatku ho oprávňuje na ochutnanie jedla každého 

súťažiaceho družstva v prípade, že je jedlo ešte k dispozícii. 

Detskí nečlenovia sa môžu zúčastniť sprievodného programu a súťaží po zaplatení sumy 2€. V cene poplatku je súťažná 

kartička s ústrižkom, ktorý je zlosovateľný v tombole. 

Gazdinky, ktoré prinesú vlastné zákusky, jednohubky a podobne, získavajú degustačnú kartičku bezplatne. 

6. Vyhodnotenie súťaže 

Jedlá hodnotí porota, ktorej členov ustanoví vedenie ŠKF. Porota ohodnotí aj jedlá (zákusky, jednohubky a pod.), ktoré 

pripravia gazdinky doma. Porota určí tri družstvá a tri gazdinky, ktoré budú ocenené vecnými cenami.  

Ceny do súťaže zabezpečuje ŠKF v spolupráci s podporovateľmi klubu a sponzormi. 

7. Všeobecné ustanovenia 

Podmienky účasti budú zverejnené na webovom sídle organizátora. 

Organizátor nepreberá zodpovednosť za zdravie a majetok účastníkov podujatia. Každý sa podujatia zúčastňuje na 

vlastnú zodpovednosť. 

 


