Kraków, 05.11.2013 r.
Informacja prasowa
Kelnerskie popisy i bicie kieliszkowego rekordu
3. Krakowski Bieg Kelnerów

6, 10, a może 45? – ile kieliszków zmieści się w jednej ręce? Sprawdzą to
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poprzedzającego 21. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii
HORECA w Krakowie, zostaną ocenione takie cechy kelnerów jak zręczność,
dobry refleks, wyczucie smaku i poczucie estetyki. Nie zabraknie widowiskowych
slalomów i sprintów!
W szranki staną kelnerzy z całego kraju. Powalczą nie tylko o nagrody indywidualne
ufundowane przez sponsorów wyśc igu (Selgros Cash & Carry i Tom-Gast), ale także o
Certyfikat potwierdzający „Najszybszą i najsprawniejszą obsługę kelnerską”, który otrzyma
zwycięska restauracja. W 2012r. zwycięzcą 2. Krakowskiego Biegu Kelnerów został Witold
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w

Zamku

Dubiecko,

tym

samym

Certyfikat

powędrował na Podkarpacie. Podczas pierwszej edycji Bie gu w 2011 r. trafił natomiast
w ręce Krzysztofa Mirka z krakowskiej restauracji Balaton.
Rekordziści na start
By tradycji stało się zadość w program imprezy obejmuje testy sprawdzające obycie
kelnerskie,

znajomość

etykiety

oraz

umiejętności
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klasycznego stołu, slalom z tacą czy bieg z jajkiem na łyżce to nie jedyne konkurencje,
które organizatorzy przygotowują dla tegorocznych śmiałków.
W tym roku planujemy coś specjalnego - zdradza Tomasz Krupa, koordynator III edycji
Krakowskiego Biegu Kelnerów – Na najodważniejszych czeka wyjątkowa konkurencja:
spróbujemy pobić rekord w niesieniu jak największej liczby kieliszków w jednej ręce. Sam
jestem ciekaw jaki będzie najlepszy wynik – zastanawia się Krupa.
Dodatkową, a zarazem niezwykle ciekawą konkurencją organizowaną przez Dom Wina
będzie również otwieranie i rozlewanie do kieliszków wina mus ującego na czas.
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Biegu Kelnerów są: firma Targi w Krakowie

Restauratorów,

Sponsorem wydarzenia są firmy,

firma

Gastroinfo

Zbigniew

Selgros Cash & Carry i firma Tom-Gast.
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