Football Food Festival

Závazná přihláška

27. 8. 2022

(tuto část prosím odevzdejte do neděle 31. 7. 2022 do schránky ke Katce Molčíkové,
Evě Kroupové nebo elektronicky na facebooku či emailu Evca.kroupova@seznam.cz)

Srdečně Vám děkujeme za projevenou ochotu aktivně se zúčastnit 3. ročníku
této akce, kterou v naší obci připravujeme pod záštitou TJ SOKOL VLKOŠ
a OBCE VLKOŠ. Naší prioritou je uspořádat nezapomenutelný gastronomický
a kulturní zážitek pro všechny návštěvníky tohoto festivalu.

Jména účastníků nebo název spolku

Připravovaný pokrm

Plánovaný počet porcí

Dovolte, abychom Vám prostřednictvím tohoto informačního letáčku předali potřebné pokyny:
•	
Každý stánek bude na přání opatřen dřevěným setem a slunečníkem nebo stanem.
Od organizátorů obdržíte velkou ceduli s názvem Vašeho pokrmu a logem festivalu.
Ostatní výzdobu stánku si můžete připravit zcela dobrovolně.

Ceny pokrmů (pokud si přejete připravit ceník s logem festivalu)

•	Potřebné pomůcky (gril, kotlík, vařič, lednice, nádobí na servírování aj.) si každý stánkař
musí zajistit sám.

Telefon na jednoho člena skupiny
Jméno:

•	Pokrmy se na festivalu budou platit pouze v žetonech (food dolarech). Po ukončení akce
dostanete tyto žetony proměněné na Kč.

Telefonní číslo:

Přejete si připravit pro Váš stánek dřevěný set, slunečník nebo stan?
ANO

•	
Cenu pokrmu si určí každý stánkař sám. Hodnota jednoho food dolaru je 30 Kč.
Při stanovení cen prosím zaokrouhlujte na třicítky.

NE

Budete pro vaření potřebovat otevřený oheň?

•	
Organizátor akce stanoví z každého food dolaru poplatek 3 Kč na režijní výdaje
(tzn. vyplaceno Vám bude 27 Kč / FD).

ANO

•	Pokrmy můžete přinést připravené nebo předpřipravené, nemusíte celý pokrm připravovat
až na místě konání.

NE

Potřebujete k Vašemu stánku přívod elektrické energie?
ANO
NE
V případě že ano, napište nám prosím, o jaké spotřebiče se bude jednat.

•	
Doporučujeme dělat malé porce. Chceme, aby každý návštěvník zvládl ochutnat více
specialit z různých stánků. Počet porcí je zcela dobrovolný.
•	
Sraz účastníků bude 27. 8. 2022 v 11 hodin na místním fotbalovém hřišti (1 hodinu
před zahájením festivalu). Ti, kteří budou potřebovat více času na přípravu, se mohou
nahlásit v závazné přihlášce a dorazit dříve.

V kolik hodin dorazíte v den konání akce?
Přijdu dříve, budu jídlo připravovat až na místě.

•	V případě jakýchkoliv dotazů se prosím ozvěte na telefon
723 774 381 – Eva Otáhalová (Kroupová) nebo 774 444 849 – Daniela Zapletalová.



Dorazím ve sjednaný čas tj. v 11 hodin.

