DRUŠTVO UPOKOJENCEV Polzela

16. SVETOVNI FESTIVAL PRAŽENEGA
KROMPIRJA
RADLJE ob Dravi
v soboto 3. septembra 2016
Odhod avtobusa ob 9,00 iz parkirnega prostora pred občino Polzela, nato po najbližji poti mimo
Šempetra, Žalca do Radelj, vmes bo tudi postanek po dogovoru.
Ko prispemo na prireditveni prostor se bomo (odvisno od vremena) dogovorili na katerem mestu in ob
kateri uri se bomo srečevali in kdaj se nameravamo vrniti domov.
Proti domu se odpravimo ob 16-ti (šestnajsti) uri.
Vračamo se po isti poti, glede na vreme se lahko odločimo za ogled kašne znamenitosti. Predlog bo
pripravljen.
Važno obvestilo: za preizkušanje krompirja je potrebno imeti posodo in žlico. Posodo in žlico se lahko
kupi na kraju samem (to imajo najraje), lahko pa se prinese od doma. Po lastnih izkušnjah je praktično, da
je posoda takšna, da si jo lahko obesimo okoli vratu (proste roke za pijačo!!), ter da imamo pri sebi kakšno
plastično žlico več, zelo priročen je rezervni deci kozarec ali več, samo tako si pri delivi pijače prvi!
Prijave:
Informacije:
Cena prevoza je:

Rudi Divjak 031/525790
Franci Železnik 051/626140, Ferdinand Glavnik 031/323353
10€, ki se plača ob prijavi

Prijave do 30. avgusta.
V slučaju, da izlet zaradi premajhnega števila udeležencev odpade, se denar vrne.
PROGRAM
10,00 - 12,00

Uradni prihod pražilcev krompirja na prireditveni prostor.

12,00 - 12,30

Slavnostna odprtje Festivala s fanfarami rogistov, s himno društva, pozdravnimi nagovori in
kratkim kulturno – glasbenim sporedom.

12,30

Po strelu iz topa začetek brezplačne delitve praženega krompirja in s tem degustacija različnih
okusov praženega krompirja. Degustacijo bodo popestrili glasbeni in kulturni vložki ter
predstavitev gostiteljev prihodnjega Svetovnega Festivala praženega krompirja in predaja
festivalske zastave.

Po 17,00

Uradni zaključek degustacije. Festival praženega krompirja je samo prijetno druženje in zabava,
in nikakršna klasična komercialna veselica, zato se pražen krompir in vse, kar ponujate poleg,
deli brezplačno.

Glede na gornji program in na izkušnje tistih, ki te festivale redno obiskujemo je najbolje, biti na
prireditvenem prostoru že kakšno uro pred uradnim zaćetkom. Takrat pričnejo pražiti krompir in hkrati tudi
nekaj zabave na posameznih stojnicah.
Važno: na izlet pridite lačni!!!
za DU: Rudi Divjak

