Některé možné vedlejší účinky konzumace velmi pálivých pokrmů
- příznaky a symptomy

Přihláška CHILLIMAN
Tímto se přihlašuji k účasti na soutěži v pojídání velmi pálivých pokrmů,
která se uskuteční dne ….............................
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s možnými vedlejšími zdravotními účinky
konzumace extrémně pálivých pokrmů a jsou mi známa pravidla soutěže, kterými se budu během
soutěže řídit.
Jméno a příjmení: ....................................................................
Adresa bydliště: .......................................................................

1. Intenzivní pálení v ústech
2. Pot na tváři
3. Nechuť konzumovat další chilli způsobená pudem sebezáchovy
4. Zvedání žaludku, nutkání ke zvracení
5. Nekontrolovatelná tvorba slin
6. Třas končetin, především nohou
7. Bolest zažívacího traktu
8. Slzení očí, zčervenání očí
9. Halucinace
10. “Naga dráp” – ztuhnutí svalů v ruce
11. Pocit blížící se smrti

E-mail: ....................................................................................

Svým podpisem stvrzuji, že nejsem pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek a do soutěže v
pojídání velmi pálivých pokrmů vstupuji s vědomím možných zdravotních rizik a na vlastní
nebezpečí. Tímto také zprošťuji pořadatele soutěže jakékoli odpovědnosti za můj stav po požití
pálivých pokrmů.

Zdravotní dotazník

V ........................................ dne …................................

Pokud jste prodělal/a některé z níže uvedených onemocnění, nedoporučujeme Vám se soutěže
účastnit. Odpovídejte prosím Ano/Ne.

Podpis soutěžícího ...............................................................................................

Telefon: ..................................................................................

Máte nebo prodělal/a jste:
srdeční onemocnění, infarkt, anginu pectoris, vrozenou vadu srdce, operaci srdce? ..…/…..
poruchy mozku (včetně těch způsobených zraněním), krvácení do mozku, mrtvici nebo
epilepsii? ..../…..
onemocnění / poruchy tepen (včetně nohou nebo aorty)?

.…./…..

duševní onemocnění, které si vyžádalo hospitalizaci nebo doporučení k psychiatrovi? …../…..

Pravidla soutěže v pojídání velmi pálivých pokrmů
Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, které svým podpisem stvrdí správnost
údajů ve zdravotním dotazníku, jenž vyplní těsně před zahájením soutěže.
Soutěžící nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek, v opačném případě bude ze
soutěže okamžitě vyloučen.
Organizátoři mají právo soutěžícího ze soutěže kdykoliv v jejím průběhu vyloučit.
Soutěž probíhá v základních 12 soutěžních kolech.

Prodělal/a jste v průběhu loňského roku: jakoukoliv lékařskou péči kvůli depresi, úzkosti, stresu
nebo nervovému zhroucení? …../…..
bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep, zvýšený krevní tlak nebo zvýšený cholesterol? …../…..
záchvaty, křeče, mdloby nebo výpadky vědomí?

Pálivost soutěžních vzorků se v jednotlivých kolech postupně zvyšuje.

…../….

necitlivost, ztrátu citu nebo mravenčení končetin nebo obličeje?

V každém kole obdrží soutěžící porci pálivého pokrmu na fingerfood lžičce. Pro postup do dalšího
kola musí v časovém limitu 2 minut tuto porci pozřít a následně minimálně 2 minuty udržet v
žaludku.

…../…..

Každý soutěžící má k dispozici 3 “záchrany” v podobě potravin, snižujících pocit pálivosti, se
kterými si musí během celé soutěže hospodařit dle vlastního uvážení.

astma, bronchitidu nebo nějaké jiné dýchací potíže? …../…..
jakékoliv onemocnění trávicího traktu, jater, žaludku, slinivky břišní nebo střev?
jakékoliv onemocnění uší a očí, včetně rozmazaného nebo dvojitého vidění?

.…../…..
…../….

Soutěžící může ze soutěže kdykoliv vystoupit.
Soutěž pokračuje, dokud nezbude jeden soutěžící – vítěz.

