
Čakajú Vás kulinárske špeciality, hudobno-tanečné vystúpenie čunovských detí, 
výstava hasičskej techniky, ukážky z tvorby tvorivých dielní.

Počas podujatia bude prebiehať súťaž vo varení rybacej polievky „halászlé“ a v 
upečení najlepšej čunovskej bábovky „kuglúf “. Zapojte sa aj vy do súťaže, viac 

informácií a prihlášky nájdete na  www.cunovo.eu. 

Program: 
14.00 hod. otvorenie podujatia

14.30 hod. degustácia rybacích polievok a báboviek
16.00 hod. kultúrny program

17.00 hod. vyhodnotenie súťaže

Partneri podujatia: TJ Čunovo, DHZ Čunovo, HKD Čunovo, Poľovnícka spoločnosť Čunovo,

OZ Priatelia Čunova, Tvorivé dielne pri Miú Čunovo

Deň Čunova
24. 9. 2016  o  14:00 hod.

Futbalové ihrisko Čunovo



do súťaže vo varení rybacej polievky – „halászlé“

Podmienky súťaže: 
1. Súťaže vo varení rybacej polievky sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo      
 družstvá vyplnením tejto prihlášky a doručením na Miestny úrad Bratislava   –  
 Čunovo (Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava) alebo zaslaním scanu 
 na: lenka.maschkanova@gmail.com do 21. 9. 2016.
2. Súťažiaci si zabezpečia suroviny a pomôcky na varenie rybacej polievky     
 sami na vlastné náklady.
3. Organizátori zabezpečia pre súťažiacich plastové misky, lyžice a chlieb.
4. Registrácia súťažiacich bude prebiehať 24. 9. 2016 od 9.00 hod. na       
 Futbalovom ihrisku. 
5. Súťažiaci by mali uvariť cca 10 litrov rybacej polievky, pričom degustácia     
 bude prebiehať od 14.30 hod. do 17.00 hod.
6. Súťaž vyhodnotí odborná porota i návštevníci podujatia.
7. Po ukončení súťaže si súťažiaci upracú svoje stanovištia. 
8. Každý registrovaný súťažiaci dostane príspevok na čiastočnú úhradu      
 nákladov vo výške 20 €.

 N Á V R A T K A  -  H A L Á S Z L É

Meno:............................................................................................................

Adresa:............................................................ Tel.:.......................................

Prehlasujem, že súhlasím s podmienkami súťaže a prihlasujem sa do tejto súťaže. 
                                                                       

            Podpis:...................................

Deň Čunova
Prihláška



do súťaže v upečení bábovky – „kuglúf“

Podmienky súťaže: 
1. Súťaže v upečení najlepšej bábovky sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo     
 družstvá vyplnením tejto prihlášky a doručením na Miestny úrad Bratislava   –  
 Čunovo (Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava) alebo zaslaním scanu 
 na: lenka.maschkanova@gmail.com do 21. 9. 2016.
2. Súťažiaci upečú bábovku na vlastné náklady.
3. Registrácia súťažiacich bude prebiehať 24. 9. 2016 od 13.00 hod. na      
 Futbalovom ihrisku v Čunove.
4. Súťaž vyhodnotia návštevníci odovzdaním hlasovacieho lístka danej bábovke.

N Á V R A T K A  - B Á B O V K A

Meno:............................................................................................................

Adresa:............................................................ Tel.:.......................................

Prehlasujem, že súhlasím s podmienkami súťaže a prihlasujem sa do tejto súťaže. 
                                                                      

             Podpis:...................................

Deň Čunova
Prihláška


