Palacsinta Fesztivál 2017.
Palacsinta versenykiírás
A palacsinta sütésben résztvevő csapatok részére az alábbiak biztosítottak a fesztivál idején:
 1 db sörsátor
 1 db munkaasztal, pad vagy székek
 1 db gáztűzhely palackkal
 Adott pontokon áramvételi lehetőség
 Palacsinta alapanyagok (liszt, tej, tojás, olaj, ásványvíz) (előzetes igény szerint fehér
színű bevonómassza „fondant” a szükséges mennyiségben és piros-zöld
színezőanyagok a fondanthoz)
(Amennyiben a szervezők által felkínált lehetőségek nem elegendőek - pl adott csapat 2
gáztűzhelyet szeretne, vagy két sátrat - módot biztosítunk arra, hogy saját sátorral, tűzhellyel,
palackkal, padokkal, székekkel kiegészítsék az általunk biztosítottakat. Azonban az ilyen
irányú igényeket előre jelezzék számunkra a megfelelő hely kihasználása miatt!!!)
Az általunk javasolt csapatlétszám: 4-6 fő. Amennyiben többen jelentkeznek, lehetőség van 2
csapattal egymás melletti sátorban nevezni (Pl. Palacsintaimádók I, Palacsintaimádók II).
Regisztráláskor meg kell nevezni a csapat által készített kreatív alkotás nevét, témáját és hogy
várhatóan mennyi palacsintát kíván felhasználni az alkotáshoz (ha még ezt nem tudjátok,
akkor e-mailben is jó lesz külön, de lehetőleg legkésőbb a fesztivál előtt egy héttel).
Minden csapat maga gondoskodik a palacsinta töltelékéről, tálalásáról, a sátraik díszítéséről
(ezeket a tényezőket a zsűri pontozza)!
Palacsinta csak kóstolójegy ellenében adható ki a vendégeknek! 1 kóstolójegyért 2 db
töltött palacsinta adható ki! Pénzért történő árusítás tilos! Mindennemű felelősség a
csapaté egy esetleges ellenőrzéskor.
Minden csapatnak min. 70 db kóstolójegyet kell leadnia ahhoz, hogy munkáját zsűriztetni
tudja! (A zsűri lepontozza a művet, ha még nem jött be ez a mennyiség, de a versenybe csak a
70 db jegy leadása után száll be.)
A kreatív palacsinta különlegesség témája: Magyarország (egyértelműen köthető legyen
külleme, szín- vagy ízvilága Magyarországhoz!)
Minden remekmű legyen ellátva fantázianévvel.
Az alkotás mérete maximum: 50*50*30 cm lehet.
Az alapanyagnak, tölteléknek természetesen ehető, egészségre ártalmatlannak kell lennie!
A különlegesség csak a helyszínen készített palacsintából készíthető, illetve állítható össze!
Figyelem! A kreatív palacsintához használható merevítésnek pl. hurkapálca stb. megfelelően
előkészített anyag is (fém csak étkezéshez is használható rozsdamentes anyagból lehet).
A zsűri a verseny során folyamatosan jelen lesz, figyel, segít, tanácsot ad és pontoz!

A legtöbb pontot elérő csapat lesz a fesztivál győztese!
A zsűrizés, fotózás, stb. után az alkotás jegyre kiadható-amennyiben azt a zsűri úgy ítéli meg!
Különdíjak és a pontozási kategóriák
A 2016-os palacsinta verseny győztese, aki az alábbi kategóriák összpontszámában
bizonyul a legjobbnak:






A legízletesebb palacsinta
A legötletesebb alkotás (ebben a kategóriában a zsűri duplán számolja a pontokat!)
A legszebb arculatú csapat
A legkülönlegesebb töltelék
A legszervezettebb csapat

Ezen kívül a zsűri díjazza az alábbi kategóriákat:




Fair play-díj
Egyéb kategória I-III. Hely (minden ami nem palacsinta)
A legtöbb kóstolójegyet begyűjtő csapat

A nevezés palacsinta kategóriában ingyenes, a díjazás a tavalyi évhez hasonlóan kiemelkedő
lesz! Cél egy kimondottan igényes, látványos palacsinta verseny nem csak profiknak!

Nevezési határidő az első 25 csapat, de legkésőbb
június 30!
2017. március 21.
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