NAVODILA in PRIJAVNICA
ZA SODELOVANJE NA OCENJEVANJU ZA
1.

NAJ PTUJSKI PUSTNI KROF

Javni zavod za turizem Ptuj v sodelovanju KGZS Zavod Ptuj v okviru 61. Kurentovanja
razpisuje, ocenjuje in podeljuje nagrade za naj ptujski pustni krof v dveh kategorijah:
-

NAJ PTUJSKI PUSTNI KROF iz domače kuhinje, sodelujejo lahko fizične osebe
(gospodinje in gospodinjci, posamezne članice društev) in
NAJ PTUJSKI PUSTNI KROF iz ptujske ponudbe, sodelujejo lahko pravne osebe
(gostinci, slaščičarji, peki…) in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Kdo se lahko prijavi?
Organizator letos prvič v času ptujskega kurentovanja razpisuje, ocenjuje in podeljuje
nagrade za naj ptujski pustni krof v dveh kategorijah:
-

NAJ PTUJSKI PUSTNI KROF iz domače kuhinje, sodelujejo lahko fizične osebe
(gospodinje in gospodinjci, posamezne članice društev) in
NAJ PTUJSKI PUSTNI KROF iz ptujske ponudbe, sodelujejo lahko pravne osebe
(gostinci, slaščičarji, peki…) in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Način prijave in pravila tekmovanja
Za sodelovanje na tekmovanju za Naj ptujski pustni krof iz domače kuhinje (za fizične
osebe) ali Naj ptujski pustni krof iz ptujske ponudbe (za pravne osebe) je potrebno do
torka, 9. februarja do 12. ure oddati prijavnico na naslov: slavica.strelec@kgz-ptuj.si.
Pravilnik o ocenjevanju krofov za izbor 1. naj ptujskega pustnega krofa, navodila in
prijavnica za sodelovanje so objavljeni na spletni strani www.kurentovanje.net in
www.kgz-ptuj.si.
V sredo, 10. februarja je potrebno med 8.00 in 10.00 uro prinesti krofe za ocenjevanje
(6 krofov brez marmelade in sladkornega posipa) v dvorano KGZS Zavoda Ptuj,
Ormoška c. 28.
Krofe bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo bo imenoval organizator ocenjevanja.
Ocenjevali bodo zunanji videz, videz sredice ter vonj in okus krofa. Ocenjevanje bo
potekalo v prostorih KGZ Ptuj v sredo, 10. februarja 2021.
Razglasitev bo potekala virtualno na Facebook strani Kurentovanja v soboto, 13. februarja
2021, ob 12. uri.

Nagrade
Naj ptujski pustni krof (fizične osebe): bon v vrednosti 100 EUR za kulinarično doživetje
v gostilni ali restavraciji znotraj Mestne občine Ptuj
Naj ptujski pustni krof (pravne osebe): bon v vrednosti 200 EUR za kulinarično doživetje
v gostilni ali restavraciji znotraj Mestne občine Ptuj
Vrednosti nagrad so v bruto znesku.
Dodatne informacije in vprašanje
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Slavica Strelec, T: 031 376 107, E: slavica.strelec@kgzptuj.si.

PRIJAVNICA
1. NAJ PTUJSKI PUSTNI KROF
FIZIČNA ali PRAVNA OSEBA
(obkroži)

Fizična
oseba

Pravna
oseba

IME in PRIIMEK ali IME PODJETJA

NASLOV

KONTAKT

Telefonska številka:
Email:

SESTAVINE
Navedite vse sestavine (ni potrebno
količinsko) po padajočem vrstnem
redu, ne pozabite na arome in druge
dodatke.

Prijavo je potrebno oddati do torka, 9. februarja 2021, do 12. ure na naslov:
slavica.strelec@kgz-ptuj.si.
S podpisom prijavnice izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje iz pravilnika o ocenjevanju
krofov, za izbor 1. naj ptujskega pustnega krofa in soglašam, da se podatki navedeni na
prijavnici, v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, obdelujejo
in objavijo za namene organizatorja.
Podpis: _________________

