PRIHLÁŠKA

Záväzne prihlasujeme družstvo do súťaže vo varení poľovníckeho gulášu
„O poľovnícky kotlík“ organizovanej počas Dňa poľovníkov a priateľov prírody.
Súťaž bude prebiehať dňa 11. mája 2019
s registráciou súťažiacich od 8:00 hod.

(t.j. v sobotu)

od 9:00-12:00 hod.

Štartovné vo výške 10,- € zahrňuje stôl a dve lavice, plastový riad, plastové lyžičky
a poháre, palivové drevo, pitnú vodu ........ (viď. propozície)
Názov družstva
a poľovníckeho
združenia:
Adresa:
Hlavný kuchár:
Telefonický kontakt:
Počet členov
družstva:

Pokyny pre súťažiace družstvá
• Prihláška platí iba pre jedno družstvo, pozostávajúce z odporúčaných 2 až 3
súťažiacich.
• Základná odporúčaná surovina je divina (nie je podmienkou). Ostatné
ingrediencie použité na varenie sú tajomstvom šéfkuchára.
• Materiálne vybavenie potrebné na varenie je varná nádoba (kotlík, kotlina),
manipulačné náradie.
• Ostatné povolené vybavenie (stôl, sedačky, prístrešok, výzdoba, aj poľovnícke
trofeje).
• Pri manipulácii so surovinami počas varenia a stolovania je potrebné dodržať
všeobecné hygienické predpisy ( zásady) a bezpečnostné predpisy.
• Počas priebehu súťaže je potrebné dodržať zaužívanú poľovnícku kultúru
a poľovnícke tradície. Porota bude okrem iného hodnotiť aj vizuálne
pôsobenie členov družstva, výzdobu ako aj atmosféru pri varení.
Organizátori si vyhradzujú právo zmeny propozícií
Záväzné prihlášky posielajte na adresu:
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra, Mostná 6, 949 01 Nitra.
(tel. kontakt: 037/77 212 01, mobil: 0907 783 125)

Členovia súťažiaceho družstva svojim podpisom potvrdzujú, že dávajú súhlas
Slovenskému poľovníckemu zväzu (ďalej len „SPZ“), Slovenskému poľovníckemu
zväzu, okresnej organizácii Nitra (ďalej len „SPZ OkO Nitra“), Slovenskej
poľovníckej komore (ďalej len „SPK“) a Obvodnej poľovnícke komore Nitra (ďalej
len „OPK Nitra“) na spracovávanie svojich osobných údajov na vymedzený účel
a zároveň dávajú súhlas SPZ, SPZ OkO Nitra, SPK a OPK Nitra na uverejňovanie
svojich fotografií a fotografií detí, ktorých sú zákonnými zástupcami z akcií
organizovaných alebo spoluorganizovaných SPZ a/alebo SPZ OkO Nitra a/alebo
SPK a/alebo OPK Nitra a na webových stránkach SPZ a/alebo SPZ OkO Nitra
a/alebo SPK a /alebo OPK.
Vymedzený účel: činnosť SPZ a SPZ OkO Nitra, SPK a OPK Nitra a základných
organizačných zložiek SPZ a SPK na webových stránkach SPZ, SPZ OkO Nitra, SPK
a OPK Nitra.
Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, fotografie, adresa trvalého
pobytu, korešpondenčná adresa, tel. kontakt, e-mailový kontakt, podpis. Súhlas
sa vzťahuje aj na to, aby uvedené organizácie mohli poskytnúť uvedené osobné
údaje tretím stranám a to okresným/regionálnym organizáciám SPZ v SR a/alebo
SPK a/alebo obvodným poľovníckym komorám v SR.
Doba platnosti je na dobu neurčitú.

V ...........................................

Titul, meno a priezvisko:

dňa ...............................

Podpis:

