KONKURSS “PARIM HIIUMAA KALAÄKINE 2020”

Konkurss toimub 22.08.2020 Hiiu Kala ja Õlle Festivalil, Kassari Puhkekeskuses

KONKURSI TINGIMUSED (koosneb kolmest lehest)
•

“Parim Hiiumaa kalaäkine 2020” konkursil saab osaleda kuni 5 võistkonda.

•

Konkursil osalevad suupisted valmistatakse eelnevalt, tagades toidu säilitamine
vastavalt nõuetele kuni degusteerimisaja lõpuni.

•

Ettevalmistus periood on 1.5h enne degustatsiooni algust.

•

Degusteerimisperiood 22.08.2020 kell 15:00 - 17.00 või kuni 250 suupiste täitumiseni.

•

Konkursile kandideerimiseks esitab osaleja (FIE või juriidiline isik) konkursi korraldajale
(OÜ Hiiu Gourmet, vt. andmed allpool!) omapoolse hinnapakkumise etteantud koguse
(250tk) kalaäkine suupistete valmistamiseks. Osutudes valituks konkursil osalema, esitab
osaleja peale konkursi toimumist arve vastavalt esitatud hinnapakkumisele konkursi
korraldajale.

Korraldaja poolt on igale osalejale ette nähtud:
•

3x3 m ala telgis

•

Esitluspind 200x100 cm (dekoreerimata)

•

Ettevalmistuspind 120x80 cm, kaks tooli

•

Vesi võistlustelgis kanistriga

Äkise valmistaja konkursil osalejal on kohustus:
•

Pakkuda hääletajatele vähemalt 250 degusteerimis portsu, kui pakutakse vähem kui 250
portsu on korraldajatel õigus võistkond diskvalifitseerida.

•

Kasutada põhitoorainena ahvenafileed.

•

Ühes degusteerimisportsus peab olema 10-15g põhitoorainet ehk ahvenafileest
valmistatud äkist.
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•

Osalejad peavad olema kained. Olles ebakaine (alkoholi või mõne muu mõnuaine
joobes), häirides festivali külastajaid või teisi osalejaid on korraldajatel õigus osaleja
diskvalifitseerida.

•

Täiendav müügitegevus äkinekonkursi degusteerimispinnal ei ole lubatud.

Osalejatel on õigus:
•

Kasutada täiendavaid tooraineid, kuid põhitooraine peab olema ahvenafilee.

•

Maitsestada suupisteid talle sobival viisil.

•

Kasutada serveerimiseks, kujundamiseks, illustreerimiseks oma kaasa võetud asju ja
esemeid.

•

Teha enda meeskonnale täiendavat reklaami, kuid seejuures mitte häirides festivali
külastajaid ja teisi osalejaid.

Parima selgitamine:
•

Parima suupiste valib publik.

•

Hääletusel saab osaleda kuni 250 külastajat. Külastajal on võimalus osta 2€ eest õigus
maitsta ühte portsu iga võistkonna suupistet.

•

Hääletaja saab kleebise, mille ta kleebib hindamisalusele oma lemmik
võistkonna numbri (1-5) taha, peale kõikide suupistete degusteerimist.

•

Võitja on kõige rohkem hääli (kleebiseid) kogunud suupiste ja selle valmistajad.

Auhind:
Kõige enam hääli kogunud osaleja saab auhinna ja tiitli "Parim Hiiumaa kalaäkine 2020".
Kõiki osalejaid tunnustatakse ja parimatele on auhinnad.
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HINNAPAKKUMUSE SAAJA ANDMED:
Hiiu Gourmet OÜ
Aadress: Hiiumaa, Hiiu vald, Partsi küla, Partsi veski.
Registrikood: 12334893
Pakkumine saata e-postile: jaana@hiiumaale.ee hiljemalt 10.08.2020.

HINNAPAKKUMISEL PEAB OLEMA ESITATUD:
• Pakkuja andmed (juriidiline nimi, registri kood, aadress, kontaktisiku nimi, telefoni nr ja
e-post)
• Pakkumuse saaja andmed (eespool kirjutatud)
• Suupistete kogus (250tk), ühe tüki hind ja hind KOKKU
• Pakkumine peab kehtima vähemalt kuni 22.08.2020 (k.a.)

LISAINFO: www.hiiumaale.ee/kalafest
Jaana Lepamaa +372 5343 5553 / jaana@hiiumaale.ee

Konkursit korraldavad MTÜ Hiiu Lained ja OÜ Hiiu Gourmet.
Võistlus toimub “Hiiu kala ja õlle festival” raames.
Võistluse korraldamist toetab Euroopa Kalandus -ja Merendusfond meede 3.3 “Kogukonna
juhitud kohaliku kalanduspiirkonna arengu strateegia rakendamine”.
Korraldaja jätab endale õigusi teha muudatusi konkursi ajakavas ja reeglites.
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