Organizátorom podujatia je Obec Boldog.

Pokyny pre družstvá:












každé družstvo dostane k dispozícií miesto pred budovou kultúrneho domu a v jeho areáli
kapacita je max. 12 družstiev. Nad tento počet je potrebná konzultácia na Obecnom úrade.
organizátor zabezpečí pre každé družstvo pivný set na sedenie a pripojenie na elektrickú energiu z priestorov
kultúrneho domu
organizátor má k dispozícií 3 ks veľkých stanov a 1 ks malý (3 x 3 m) – zapožičanie je bezplatné
družstvá si môžu priniesť vlastné stany prípadne slnečníky
po dohovore je možné využiť priestory kultúrneho domu na uskladnenie, prípadne krátku predprípravu
surovín. Samotná príprava jedál bude výlučne v stánku každého družstva.
akékoľvek ďalšie požiadavky je potrebné dohodnúť najneskôr do štvrtka – 04.07.2019 do 12:00.
prihlasovanie družstiev je možné do stredy - 03.07.2019 do 17:00, v opačnom prípade organizátor
nezaručuje zabezpečenie miesta a potrebných súvisiacich požiadaviek.
každé z prihlásených družstiev bude odmenené malou pozornosťou od organizátora.
suroviny, nástroje, drevo na oheň, prípadne propán-bután si zabezpečuje každé družstvo samostatne
(nezabezpečuje organizátor)
podujatie je nesúťažné

Pokyny pre návštevníkov:













všetky pripravované jedlá je možné si zakúpiť výlučne prostredníctvom označených lístkov – nie je možná
platba v hotovosti
hodnota 1 lístka je stanovená na 2,50 Eur
hodnota každého jedla je určená pre každé jedlo samostatne vo forme počtu lístkov
hodnotu jedál si určuje každé družstvo samostatne, a táto bude viditeľne umiestnená pri každom stánku
lístky je možné zakúpiť / prevziať na označenom mieste počas celého podujatia
návštevníci s trvalým pobytom v obci Boldog majú nárok na jeden lístok zdarma
každý z návštevníkov si môže zakúpiť ľubovoľný počet lístkov
nespotrebované lístky bude možné zameniť späť za hotovosť po skončení podujatia
výťažok z predaja lístkov prináleží každému družstvu podľa počtu lístkov, ktorým sa preukážu jednotlivé
družstvá a slúži predovšetkým na pokrytie výrobných nákladov jednotlivých jedál
družstvá okrem toho môžu výťažok, alebo jeho časť venovať ľubovoľnej organizácií, prípadne jednotlivcom,
ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spoločensky znevýhodnení
za stratu alebo znehodnotenie lístka organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť
za manipuláciu s hotovosťou mimo miesta určeného na výmenu lístkov organizátor nepreberá zodpovednosť

