
          KOPŪSTIENĖS VIRIMO VARŽYTUVIŲ  TAISYKLĖS

1.  Kopūstienės virimo varžytuvės vyks 2021 m. rugsėjo 25 d., Žemaičių Naumiestyje, rajoninės 

ūkininkų šventės metu.

2. Varžytuvių dalyvių registracija:

2.1. Komandos registruojasi iki rugsėjo 21 d. 16.00 val.

2.2. Užpildytą anketą siųskite el. paštu etnocentras@gmail.com

3. Komandą sudaro nuo 5 iki 10 žmonių, jų amžius neribojamas. 

4. Varžytuvių dalyviai – užsiregistravusios komandos, rugsėjo 25 dieną atvyksta į  Žemaičių 

Naumiestį ir įsikuria Žaliakalnio parke jiems nurodytoje vietoje  iki 13.30 valandos. 

5. Kiekviena komanda privalo turėti pavadinimą, virėją – šefą, kuris 15.30 val.  pristatys savo 

komandą ant scenos ir 15.45 val. dalyvaus virėjų instruktaže- sueigoje.                                           

Virėjas-šefas gali būti ir komandos vadovas. 

6. Malkomis ir vandeniu, ugniakuro vietos įrengimu, vienkartiniais indais pasirūpins 

organizatoriai.

7. Komandai būtina turėti savo puodą, ne mažesnį nei 20 litrų talpos, stovą jam  pastatyti,  savo 

produktus ir prieskonius, tik jiems žinomus.                                                     

8. Virimo laikas 15.00 – 17.30 val. 

 Komisija vertins tik tas komandas, kurios  kopūstienę virs šventės metu.                                         

9. Išvirtą kopūstienę išdalinsite žiūrovams, užsukusiems į svečius nuo 17.30 val.

10. 17. 20 val. vieną organizatorių duotą specialią lėkštę su jūsų  kopūstiene, komandos šefas   

pristatys vertinimo komisijai degustuoti. 

11. Vertintojų sąrašas bus paskelbtas tik kopūstienės virimo dieną.

12. Į visus klausimus dėl organizavimo atsakys Žemaičių krašto etnokultūros centro etnografė 

Adma Baltutienė, kopūstienės virimo varžytuvių koordinatorė, mob. Tel. 8-650-78091.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

12. Kopūstienės virimo varžytuvėse  bus skiriamos trys prizinės vietos.  Kopūstienės virimo 

varžytuvėse varžosi  ir vertinamos  bendruomenių,  organizacijų, seniūnaičių , draugų, šeimų ir kt..

komandos.                           . 

13 Nugalėtojai  paskelbiami ir apdovanojami Šilutės rajono savivaldybės prizais  šventės               

metu 18.00 val.

_________________________________________________________
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 KOPŪSTIENĖS VIRIMO VARŽYTUVIŲ  

KOMANDOS - DALYVIO  ANKETA

1. Registracija:

1.1. Komandos registruojasi iki rugsėjo 21 d. 16.00 val. 

1.2. Registruotis el. paštu etnocentras@gmail.com

2. Komandos pavadinimas 

_____________________________________________________________________

3. Iš kur atvykstate, nurodykite komandos dalyvių skaičių

_____________________________________________________________________

      4. Komandos vadovas: vardas, pavardė, kontaktai (tel. nr., el. p.)

    

_____________________________________________________________________

      5. Virėjas (šefas): vardas, pavardė

      

_____________________________________________________________________

6. Kiek litrų Žemaitiškos kopūstienės planuojate išvirti?

____________________________________________________________________

7. Kita, jūsų nuomone, svarbi informacija

_____________________________________________________________________

Žemaičių krašto etnokultūros centras 

Informacinis tel. 8-441-59113 ir mob. 8-650-78091
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