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 :SOUPמאסטר   - מרקיםתקנון תחרות 

 

פתוחה לכלל תושבי גבעתיים, בכפוף להרשמה " SOUP"מאסטר מרקים התחרות בישול  .1

 מראש.

 .31.1.21ראשון  צוות השיפוט יבחן את המרקים ביום .2

( 31.1.21ראשון ) ( ביום24קהילתי בית ראשונים )רח' גורדון יש להביא את המרקים למרכז  .3

 ים. י, בתיאום טלפוני עם הגורמים הרלוונט20:00-16:00 בין השעות

 המרקים. לא ניתן לבצע חימום במקום עבור חומרי גלם נוספים. במקום יוצבו פלטות לחימום  .4

יינים להגיש בכלים מתמודדים המעונם חד פעמיים לשופטים. ספק כלידואגת להעירייה  .5

 פרטיים, מתבקשים לדאוג לכלים גם עבור השופטים. 

, ושגב עוז קלרה בן טאטא: רותם ליברזון, שופטיםע"י צוות  מקצועיתבצורה  תבצעהשיפוט י .6

 אשר יבחרו את המרק המנצח.

 ייבחנו על פי הקריטריונים הבאים: המרקים .7

  הגשה  ואופןנראות 

  טעם 

 טקסטורה ומרקם 

 במקביל לתחרות יופק ספר מתכונים דיגיטלי, הכולל את מתכוני המשתתפים בתחרות.  .8

לכתובת דוא"ל:  25.1.21יש להגיש את המתכונים בצירוף פרטי המשתתף, עד התאריך 
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 מילים. 200עד   Wordהמתכון צריך להישלח בקובץ .9

מתכונו לא ייכלל בספר המתכונים  ,25.1.21 משתתף שלא ישלח מתכון מפורט עד התאריך .10

 הדיגיטלי.

אין בשליחת המתכון התחייבות מצד המארגנים להכלילו בספר המתכונים הדיגיטלי, שיפורסם  .11

 לציבור.

 סודיות המתכונים מובטחת עד לפרסום ספר המתכונים. .12

העירייה תצלם את המשתתפים ביום התחרות. ההשתתפות בתחרות מהווה אישור לעירייה   .13

 .כל שימוש בתמונות לצרכי פרסום לעשות

 .בפרסומי עיריית גבעתיים 1.2.21שני יום ב הזוכים יוכרזו  .14

  עיריית גבעתיים תיצור קשר עם הזוכים ותתאם את מועד ואופן קבלת הפרס. .15

שעל פי דעתם הסובייקטיבית נמצאו  במרקיםהשופטים שומרים לעצמם את הזכות לבחור  .16

 כעונים על הקריטריונים לתחרות בצורה הטובה ביותר.

 .בעקבות משבר הקורונה, ייתכנו שינויים במועד התחרות  .17
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 רישום:

הרשמה תתקיים באופן מקוון באתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק העירוני, עד התאריך ה .1

21.1.21. 

 https://bit.ly/3qfz0giניתן להירשם בקישור:  .2

 וטלפון סלולרי ליצירת קשר. דוא"לכל משתתף בתחרות, נדרש למסור שם משתמש, כתובת,  .3

 מספר המקומות מוגבל. .4

 

 הפרסים:

 מוצרי בישול ואפייהל₪  1,500שובר בסך  –. מקום ראשון 1

 למוצרי בישול ואפייה₪  1,000בסך שובר  –. מקום שני 2

 למוצרי בישול ואפייה₪  500בסף שובר  –. מקום שלישי 3

 

 *העירייה שומרת לעצמה לבצע שינויים, יש לעקוב אחר התקנון.

 


