Vadásztársaságok részére rendezett
Nemzetközi Vadfőző Verseny

Meghívó és versenykiírás.
Tisztelettel meghívjuk a Nemzetközi KÁCSI Vadfőző Versenyre
A verseny időpontja: 2013. 06. 08-án 8:00 kor kezdődik, a zsűrizés kb. 13-15 óra között várható,
Jelentkezési feltételek:
• Bármely vadásztársaság, országhatáron belül és kívül egyaránt jelentkezhet, aki a versenykiírás
szabályait elfogadja. Felkérjük a vadásztársaságokat, segítsenek abban, hogy egy sikeres TRÓFEA
kiállítást is rendezhessünk, aki csak tudja hozza el azt a trófeát amire ő vagy a csapata a legbüszkébb.
• Szeretnénk a nagyvilágnak megmutatni, ki milyen trófea birtokosa , és a helyszínen élethű fotókat
tudjunk adni úgy a résztvevőknek, mint az idelátogató vendégeknek egyaránt.
• Meghívtuk a Nimród és Élmény vadász újságok képviselőit, akik remélhetőleg élnek a lehetőséggel,
hogy az itt kiállított trófea tulajdonosaival riportot készítsenek a lapjuk számára.
• A csapatok létszáma: 4 fő, akik főznek, de korlátlan számú kísérő jöhet velük. Mi minél több
kísérőnek örülünk, merthogy ez a verseny tulajdonképpen a közösségünk a vadászok közösségének
építésére szolgál, itt kapcsolatok és barátságok születnek és nem utolsó sorban arról szól, hogy jól
érezzük magunkat egy jót bulizzunk számunkra kedves környezetben.
• A csapatoknak teljes menüt kell főzni, ami azt jelenti, hogy bármilyen vadból készült levest, bármilyen
vadból készült főételt és erdei gyümölcsök felhasználásával készült bármilyen desszert.
• A csapatoknak minden nyersanyagot, fűszert, sátrat, munkaasztalt, és egyéb felszerelést maguknak
kell hozniuk.
• A csapatoknak a sátraknál 1 db 3 személyes terített díszasztalt kell bemutatni a zsűrinek.
A zsűri
házhoz megy, kiegészítve 1-1 fő társadalmi zsűrivel(vad szakértőkkel, vadásztársaságok elnökeivel,
akár önökkel is). A zsűrizés mindig a csapat sátránál az értékelés viszont a zsűri sátorban történik
• Külön pontokat lehet elérni a sátor és környékének tájjellegű feldíszítésével.
• Minden ételből 3 kóstoló adagot kell prezentálni a díszasztalnál helyet foglaló zsűrinek, akik a
menüsorhoz illő borajánlatra is kíváncsi.
A zsűri az alábbi szempontok alapján értékel:
• A Csapat megjelenése, hangulat , higiénia , íz, szervezettség, asztaldísz, szakszerűség,
• A zsűri nézi a díszes terítést, aminek a vadászati jellegnek megfelelőnek kell lenni.
Köszönettel fogadjuk, a vadásztársaságok vadászati témájú kiállításokkal és egyéb felajánlásokkal
kapcsolatos támogatását. Itt kérjük meg a csapatokat , hogy akinek módjában áll az támogassa a rendezvényt
egy vad kilövéssel, vagy vadhússal, vagy bármivel ami szükséges a sikeres rendezvény lebonyolításához.
SEGÍTSÜK A KÁCSI SZERVEZŐKET, HOGY EBBEN A SZŰKÖS ESZTENDŐBEN IS SIKERREL TUDJÁK
MEGRENDEZNI EZT A NAGYMULTÚ EZIDÁIG SIKERES RENDEZVÉNYT.
Jelentkezés: a jelentkezési lapot pontosan kitöltve e-mailon, faxon vagy postán visszaküldve a megadott
határidőre. valaszt6@freemail.hu vagy igazgatas@kacs.hu
Részvételi díj: 5000 Ft/csapat, amit a megadott határidőre kell eljuttatni a lenti címekre.
A rendezőség minden csapat részére biztosít:
• 8x3 méteres szabad területet a magukkal hozott sátrak részére
• A látványosság érdekében lehetőség szerint egy oldalra, nagyjából egymás mellé telepítünk minden
vadásztársaságot.
• Ivóvíz vételi lehetőséget, tűzrakó helyet, tűzifát (de lehet gázzal is főzni).
• Szeméttárolási lehetőséget, mellékhelyiséget.
• . Más minden szükséges nyersanyagról és felszerelésről, eszközökről a csapat gondoskodnak
• Jelentkezési határidő: 2013. Június 01. 24:00
•
A részvételi díj feladásának határideje: 2013. Június 01. 24:00.
Zsűri: A gasztronómia neves szakembereiből áll.
Díjazások: Vándorserleg , arany-ezüst-bronz érmek, diplomák, ajándékcsomagok és felajánlások.
Itt fogja a zsűri a vadásztársaságok által felajánlott kilövéseket, vadásztatásokat, és egyéb felajánlásokat
kiosztani kinek - kinek érdemei, helyezési számai alapján.
Bővebb tájékoztatás a rendezőknél személyesen, vagy Kács Honlapján kaphatnak. www.kacs.hu .
Elérhetőségek:
Csetneki László, E-mail: valaszt6@freemail.hu , Tel: 06-30-9836-052, Fax: 06-49-334-077.
Kács Községi Önkormányzat, 3424 Kács, Fő út. 60. Tel./Fax: 49/537-000 Email: igazgatas@kacs.hu

