HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE a COUNTRY
BLUEGRASSOVÝ VEČER V RS Zahradiště.
Zahradiště ev. č. 22, 594 44 Radostín nad Oslavou
Rádi soutěžíte? Jíte a pijete rádi? Bavíte se rádi? A nebo jste příznivci vynikající countrybluegrassové muziky? Pokud ANO, tak vás zveme! 

Dne 5.11.2016 od 13:00 se můžete těšit ...
Soutěž pro celou rodinu o nej ... vyřezanou dýni na místě konání (Zahradiště ev.č.
22) – ve vytopené společenské místnosti v hlavní budově. Podmínky viz. níže
uvedené PRAVIDLA SOUTĚŽE VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
1. Místo – Stylový 3D dort v hodnotě 1500 Kč.
2. Místo – Stylový dort v hodnotě 1000 Kč
3. Místo – balíček mlsání
Registrace soutěžících a místenek stolů si prosím rezervujte nejpozději do 3.11.2016 do 20:00, na
telefonním čísle 605 436 012. Velmi nám s tím ulehčíte organizaci. Počet míst je omezen…
Máte-li již doma vyřezanou dýni, která vám posloužila jako podzimní dekorace nebo ozdoba na Halloween
a nebo si chcete jen vyřezat dýni v pohodlí svého domova jen tak pro radost, pak přijďte a podělte se o své
umění s ostatními. V průběhu dne bychom společně rozmístili vaše výtvory po celém areálu (mezi chatky,
na lavičky atp.), čímž vytvoříme Halloweenskou stylovou atmosféru pro radost naších dětí.

Program:
12:30 – Registrace soutěžících a příprava (převzetí) pracoviště.
13:00 – Začátek soutěže ve vyřezávání dýně.
13:00 - Ukázka vyřezávaných 3D obrázků na dýni - živě.
16:00 – Ukončení soutěže (nejpozději do 16:00 umístění výtvoru na výstavu – místo hodnocení).
?_:_? – M_l_ s_r_š_d_l_é p_e_v_p_n_ p_o d_t_.
17:00 – Společné rozsvícení dýní – každý si zapálí svíčku ve své dýni.
_?_?_ – _a_é _t_a_i_e_n_ _ř_k_a_e_í _r_ _ě_i.
18:00 – Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a předání cen.
18:15 – Zahájení Country večera. K poslechu a tanci  zahraje country bluegrassová kapela
DRUHEJ DECH (české texty) http://druhejdech.webnode.cz/

Ostatní informace:





Po celé odpoledne se můžete těšit na grilované prasátko, dýňovou polévku, možnost opékání
špekáčků, Langoše, hranolky. Dále vynikající kávičky (čerstvě mletá káva 100% arabica (espresso,
latte macchiato, vídeňská a alžírská káva, cappuccino atd.), horké čokolády, horké maliny, poháry,
dezerty, svařáček, punč, čaj pivo (Zahradišťák 11°, Lobkowicz 11°, Gambrinus 12°) a limo
samozřejmostí atp.
Pro dokreslení atmosféry jsou děti i rodiče v halloweenských kostýmech vřele vítáni! 
V STUPNÉ NA COUNTRY VEČER JE DOBROVOLNÉ.

PRAVIDLA SOUTĚŽE VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
Organizátorem soutěže je Tomáš Beránek, IČ: 737 848 51, místem podnikání Zahradiště ev.č. 22,
594 44 Radostín na Oslavou.
1. Soutěž je pořádána v kulturně zábavném smyslu, jejíž účelem je naplnění myšlenky
společenského sdružení a dětské zábavy.
2. Rezervace registrací soutěžících jsou přijímány nejpozději do 03.11.2016 do 20.00 hodin
nebo do vyčerpání kapacity počtu soutěžících na telefonním čísle +420 605 436 012 (Ivča
Chalupová).
3. Registrace soutěžících a příprava (převzetí) pracoviště v čase 12:30 až 13:00 (u výčepu
v hlavní budově).
4. Registrační poplatek činí 50,- Kč.
5. Soutěžící si k registraci zajistí: a) vydlabanou a očištěnou dýni – na velikosti nezáleží  ; b)
veškeré pomůcky k vytvoření díla dle vlastního uvážení včetně svíčky a zapalovače; c)
nerušený průběh tvorby díla.
6. Bude-li soutěžící věkem do 18 let, je požadován dohled zákonného zástupce.
7. U každého soutěžního místa budou vymezeny tři místa, stůl, tři židle a koš na odpad.
8. Od zahájení soutěže do konce není povoleno jednostranně rušit ostatní účastníky nebo je
žádat o jakékoliv pomůcky. Z hygienických a bezpečnostních důvodů je zakázána
konzumace jídla a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek, přičemž
v době zahájení soutěžící nesmí být pod vlivem alkoholu či omamných látek.
9. Hodnotící porota bude složena ze třech členů zabývajících se výtvarným uměním
profesionálně určených pořadatelem + 3 členů, kteří budou nezávisle vylosováni z řad
návštěvníků této soutěže.
10. Porota bude hodnotit celý průběh tvorby včetně připravenosti pomůcek k vytvoření díla,
pořádku na pracovišti, chování fair play až po konečné dílo a především dochvilnost
(dodržení časů začátku a konce).

Partnery akce jsou:
Zahradnictví Stanislav KAMAN
Lhotky 28, 594 01 Velké Meziříčí





tel.:
mail.:

Vazba květin
Balkonové květiny
Dušičková vazba květin
Letničky
Sadba zeleniny
728 563 932
hana-kamanova@seznam.cz

