
REGULAMIN

Otwarte Mistrzostwa  Gminy Strzelce Krajeńskie w Grillowaniu
„Piknik 2017”

1.  Otwarte  Mistrzostwa  w Grillowaniu  odbędą  się  w poniedziałek,  1  maja  2017r.  o  godzinie  14:00  na

plantach przy jeziorze Górnym w Strzelcach Krajeńskich.

2. Kategoria grillowania jest dowolna – uczestnicy mogą przygotować grillowane: mięso wieprzowe, mięso

drobiowe, warzywa, owoce, desery, ryby, sery i inne produkty.

3. Uczestnicy  zapewniają sobie we własnym zakresie produkty i przyprawy. Organizator zapewnia sprzęt

grillowy oraz węgiel.

4.  Skład drużyn:  min.  2-osobowe;  wiek jednego przedstawiciela  tzw.  „Szefa  Drużyny”  powyżej  18  lat.

W przypadku  zgłoszenia  się  większej  ilości  chętnych,  organizator  zastrzega  sobie  możliwość  podziału

uczestników na dwie tury. Przydział do tur zależeć będzie od kolejności zgłoszeń. Pierwsza grupa rozpocznie

rozgrywki o 14:00, druga zaś o 15:30.

5.  Czas  grillowania  to  1,5  godziny  od  rozpoczęcia  rozgrywek.  Czas  grillowania  obejmuje:  rozpalanie

i przygotowanie grilla, grillowanie potraw oraz dostarczenie gotowych dań do Jury.

6.  Drużyny,  które  dokonają  zgłoszenia  udziału  oraz  zgrillują   produkty  rywalizować  będą  o  Nagrodę

Główną  i tytuł „Mistrz Grilla Gminy Strzelce Krajeńskie 2017”. Organizatorzy przewidują także nagrody

specjalne oraz wiele nagród pocieszenia.

7. W celu identyfikacji drużyn  proponujemy przygotowanie chorągwi z nazwą i logo drużyny lub herbem

reprezentowanej firmy, stowarzyszenia, rodziny. Mile widziany jednakowy strój uczestników (np. koszulki,

fartuchy, czapki itp.)

8. Ocenę przygotowanych przez drużyny grillowanych potraw dokona  specjalnie powołane Jury. Ocenie

podlegać będą: walory smakowe i estetyczne potraw,  ich oryginalność, dobór składników, fantazja i finezja,

a także dekoracja, atrakcyjność i oryginalność stanowiska grillowania.

9.  Ocena  Jury  jest  ostateczna.  Wręczenie  nagród  nastąpi  podczas  imprezy:  Mistrzostwa

Gminy Strzelce Krajeńskie w Grillowaniu „Piknik 2017”.

10. Zgłoszeń udziału w Mistrzostwach  Gminy Strzelce Krajeńskie w Grillowaniu „Piknik 2017” dokonywać

można osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną w Strzeleckim Ośrodku Kultury, pod adresem ul.

Wojska Polskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie lub email: sok@strzelce.pl.

Mile widziane jest zgłoszenie swego udziału do czwartku, 28 kwietnia. Istnieć będzie jednak możliwość

zapisu drużyny bezpośrednio w dniu imprezy.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.sok.strzelce.pl oraz na facebook`u.
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