39. НАЦИОНАЛНИ САБОР ,,ЗЛАТНЕ РУКЕ"
14. јул - СОКОБАЊА 2022
ПРИЈАВА
Тачан назив излагача (име и презиме
Дисциплина за коју се излагач пријављује:
(заокружити једну или више понуђених
опција)

Да ли учествујете у такмичарском делу:
1. Да

2. Не

1. Припрема старих јела:
A)Припрема старих јела из Србије
Б) Припрема јела Сокобањског краја
2. Домаћа радиност:
А) најочуванији и најоригиналнији експонат
Б) коришћење етно мотива на савременим
украсно – одевним предметима
В) најбољи вез
Г) ручни рад рађен у току манифестације
3. Стари занати – очување традиције старих заната

ЈМБГ и број личне карте за физичка лица:
PIB
Матични број:
(само за удружења)
Адреса пребивалишта: Место,улица и
број:
Телефон, e-mail:
Пријаве слати на адресу: Tуристичка организација Сокобања, Трг ослобођења бр. 2, 18230 Сокобања, или на
e/mail: office@tosokobanja.rs,најкасније до 07. јула 2022. године.
ОПШТИ УСЛОВИ ИЗЛАГАЊА: Манифестација је такмичарског карактера.
- Дисциплине: 1. Припрема старих јела у две дисциплине према Пропозицијама,
2. Домаћа радиност, у четири дисциплине према Пропозицијама и
3. Стари занати у једној дисциплини према Пропозицијама.
Котизација за учеснике такмичења (осим за учеснике категорије припремање старих - традиционалних јела
за које је учешће бесплатно) износи 3.000,00 динара. Рок за уплату котизације је најдуже 5 дана од датума
пријаве. Укупан износ котизације се уплаћује на рачун Општине Сокобања: Прималац: Туристичка
организација, бр. рачуна: 840-31330845-11, са позивом на број 10-094, по моделу 97 назнаком - сврха
уплате: Котизација за учешће на Националном сабору ’’Златне руке’’.
- Место одржавања манифестације је на мермерном шеталишту поред старе школе. Организатор
обезбеђује 1,3m2 простор за сваког излагача, сто и по једну столицу, натписе са именима излагача и сенила
за излагаче са храном. Време постављања је од 9:00 сати. Оцењивање је од 11:00h -13:00 сати.
Проглашење победника је у 14:00 сати.Након оцењивања, излагачи могу продавати производе (најкасније
до 19:00 сати).
- Излагач је дужан да потписану пријаву достави у наведеном року.Молимо Вас да пријаву попуните
читким штампаним словима ради исправне обраде података о фирми – излагачу.Сагласан сам са
пропозицијама такмичења и условима такмичења, изјављујем да су намирнице које ће се користити
исправне и дозвољене за људску употребу и нису штетне за здравље.
Потпис подносиоца приjaве
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