II. Enyingi „Eszem-Iszom” Bográcsfesztivál
2011. szeptember 3., Petőfi Park
Jelentkezési lap
Alulírott csapatvezetőként kijelentem, hogy a 2011.szeptember 3-án tartandó bográcsfőző versenyen részt
kívánok venni. Tudomásul veszem, hogy a versenyen bármilyen létszámmal részt vehetek, amennyiben
betartom a részvételi feltételeket.
Nevezési díj: 3.000.-Ft/ csapat/ bogrács.
Nevezési határidő: 2011. augusztus 31-ig.
Nevezni az alábbi három kategóriában lehet: gulyás, pörkölt és egyéb bográcsétel.
A jelentkezési lapot kitöltve az alább megadott két cím valamelyikére szíveskedjen vissza küldeni:
Rózsa Andrásné
8130 Enying, Völgy u. 8.
Tel.: 30/5759626
Buza Péter
8130 Enying, István u. 17. Tel.: 30/2385421
A jelentkezési lap leadására személyesen is van lehetőség az Enyingi Művelődési Házban, nyitvatartási
időben (8130 Enying, Bocskai u. 1). A nevezési díjat szíveskedjenek postai úton „rózsaszín csekken” vagy a
verseny kezdetéig a helyszínen befizetni.
Jelentkező csapat neve: ……………………………… Csapatvezető neve: …………………………………
Csapat elérhetősége (cím, telefonszám): …………………………………………………………..…….…...

Részvételi feltételek és tájékoztató
1. A főzés során a versenyzők saját maguk által hozott nyersanyagból, saját eszközökkel (bogrács,
gázpalack, munkaasztal, stb.) készítik el a jelentkezési lapon megjelölt gulyást, pörköltet vagy egyéb
bográcsban főtt ételt. Áramfejlesztőt, mivel túl hangos (zavarná a többi főzőt és vendéget) TILOS használni.
2. A résztvevők kijelentik, hogy az általuk hozott és elkészített ételek illetve a nyersanyagok egészségre
ártalmatlanok, a főzés során az ide vonatkozó egészségi szabályokat betartják.
3. A szervezők által kijelölt főzőhelyeket 9 óráig kell elfoglalni. Ünnepélyes tűzgyújtásra 10 -kor kerül sor.
4. A tűzgyújtás előtt „Enyingi Eszem-Iszom Bográcsfesztivál” emléklapot kap minden csapat.
5. A szervezők biztosítják:
- az ivóvíz vételi lehetőséget, a tűzrakó helyet,
- szeméttárolási lehetőséget és mellékhelyiséget,
- korlátozott számban munkaasztalt és székeket (jelentkezők számától függ).
6. Az ételek készpénzért történő értékesítésére nincs lehetőség, de kóstoltatni szabad!
7. A szakemberekből álló zsűri a meghirdetett kategóriákban hirdet I-II-III. helyezést. A csapatok a
zsűrizéshez a zsűri részére egy adag kóstolót biztosítanak lehetőség szerint 14 óráig.
8. Céges reklám kihelyezésére van lehetőség előzetes megbeszélés alapján, mellyel kapcsolatban
felvilágosítás kérhető a fenti két telefonszámon.
9. A szervezők nem vállalják a felelősséget a csapatok által hozott eszközökért.
10. A csapat vezetője vállalja a felelősséget, hogy
- a tűzvédelmi-, munkavédelmi és egészségügyi szabályokat betartja és a csapat tagjaival betartatja,
- a rendezők útmutatásait a zavartalan lebonyolítás érdekében betartja és betartatja, a zsűri döntését
tudomásul veszi ill. veteti,
- a csapat környezetét a versenyt követően feltakarított, rendezett állapotban átadja a rendezőknek.
2011.…………………………………..
jelentkezés dátuma

…………………………………..
csapatvezető aláírása

Töltsünk együtt egy kellemes napot!

