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NAVODILA EKIPAM ZA KROMPIRJADO 2016  
 
Ko smo se odločali o nazivu prireditve, katere tema je pražen krompir, smo se odločili za 
enostavno ime. Postavili smo  določene obveznosti, ki jih moramo, kot organizatorji izpolniti, 
hkrati pa postaviti tudi obveznosti za sodelujoče ekipe. Želimo si, da se bo znanim ekipam 
pridružila še kakšna.  Prireditev smo poimenovali kot gastronomsko turistično, kljub vsemu je 
prisotna tudi tekmovalnost. 
 

1. Obveznosti organizatorja: 
 

- priskrbi že kuhan krompir, ter ga razdeli ekipam; cca 5 kg  
- malico in pijačo za člane ekip 
- mizo, klop 
- komisijo, ki bo ocenila pripravljene vrste praženega krompirja 
- simbolične spominke za vse ekipe 
- nagrade za najboljše tri ocenjene pražene krompirje  
- prehodni pokal 
- nagrada za »NAJ KROMPIR« po izboru obiskovalcev 

 
2. Obveznosti ekip: 

 
-     ekipe naj bodo 3 do maksimalno 6 članske 
- s seboj morajo prinesti: gorilnik, plinsko jeklenko, posodo za praženje 
- pripomočke  pri pripravi krompirja (nož, kuhalnica, dodatna posoda)  
- začimbe in ostale dodatke za krompir (po vašem izboru) 
- recept za pražen krompir 

 
3. Obvestila: 

 
- uporaba odprtega ognja, roštiljev ter kuhanje in peka ostale hrane ni 

dovoljena  
- deljenje hrane in pijače obiskovalcem prireditve ni dovoljeno 
-  prinašanje večje količine pijače in hrane na prireditev ni dovoljeno 
- če želi katera izmed ekip pražiti krompir, ki ga bo prinesla s seboj, naj o tem 

obvesti organizatorja, krompir naj skuha do 15.30 ure 
- vse o Krompirjadi 2016 je objavljeno tudi na spletni strani TD Dobova:  
 www.td-dobova.si 
- prijave do  petka 17.6.2016 na gsm št. 040 648 949 ali e-naslov: 

branka.stergar@siol.net, oziroma na priloženi prijavnici. 
 
Lep pozdrav! 
 
        Predsednica TD Dobova: 
        Stergar Branka l.r. 

http://www.td-dobova.si/
mailto:branka.stergar@siol.net
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PRIJAVNICA:            KROMPIRJADA 2016 
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