FŐZŐVERSENY az Ízelítő gasztronómiai
fesztiválon

Jelentkezési lap v1.3
A verseny időpontja: 2019. augusztus 31., 9 óra
Helyszíne: Rathbeggan Lakes Family Adventure Park Co.
Meath
A CSAPATTAGOK LÉTSZÁMA MINIMUM 2, MAXIMUM 4 FŐ
Csapat neve: ………………………………………………………………………………………...…...….......
Csapatkapitány neve: .........………………………………………………………...…......…......…......…….
Csapatkapitány elérhetősége (település neve, e-mail cím, telefonszám):
.................................................................................................................................................................
Csapattagok neve:
.................................................................................................................................………………………
.................................................................................................................................………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Elkészítendő GULYÁS megnevezése (pl. hamis gulyás, babgulyás, birkagulyás, stb.):
…………………………………………………………………………..………………………………………
Az elkészítendő étel hozzávalóinak listáját a jelentkezési laphoz kérjük mellékelni.
A főzőversenyen használandó bogrács űrtartalma (MINIMUM 10 liter): …………. liter,
A bográcsban készült gulyás mennyisége (eltérhet a 7. pontban megadott űrtartalomtól): ............ liter

Nevezési díj: €10
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.
A jelentkezés leadásának módja: a kitöltött jelentkezési lapokat, illetve az elkészítendő étel
hozzávalóinak listáját a henrietta@cb.ie emailcímre kérjük visszaküldeni, Henrietta részére.

A Magyar Kulturális Napok rendezvénysorozat a Kultúrák Hídja Társaság nonprofit egyesület szervezésében valósul meg.
A jótékonysági szervezetek írországi jegyzékében (RCN) 20151430 a nyilvántartási száma. (CHY: 20151430)
A Magyar Kulturális Napok együttműködő partnere a Magyar-Ír Színház. https://cb.ie

A főzőversenyen való részvétel feltételei:
● A főzőverseny szervezői a Culture Bridge CLG önkéntesei, a továbbiakban a Szervezők. A
főzőversenyen olyan, minimum kétfős csapatok, a továbbiakban Résztvevők vesznek részt, akik
jelentkezését a Szervezők elfogadták és visszaigazolták. A főzőversenyen való indulás feltétele a jelentkezési
határidőig történő nevezés, a jelen részvételi feltételek elfogadása és betartása, illetve a nevezési díj
szintén jelentkezési határidőig történő befizetése.
● A Szervezők biztosítják a szabadtűzi főzéshez szükséges helyszínt. Főző- illetve a tűzgyújtáshoz szükséges
eszközökről, például tűzifáról, alapanyagokról és vízről a résztvevők maguk gondoskodnak. Az
alapanyagok a főzőverseny időpontját megelőző pucolását, illetve aprítását a Szervezők jóváhagyják.
● A főzőversenyre kizárólag bográcsban elkészíthető gulyással lehet nevezni. A Résztvevők bármilyen fajta
gulyással nevezhetnek a versenyre, az egyetlen kikötés, hogy az étel gulyás legyen.
● Egy csapat csak egyféle gulyással indulhat a főzőversenyen, amely kizárólag annak helyszínén és
időpontjában, a Résztvevők által kerül elkészítésre.
● Az elkészítendő gulyás pontos megnevezését a jelentkezési lapon a Résztvevők feltüntetik, és a
főzőversenyen ezt az ételt készítik el. A hozzávalók listáját a Résztvevők a jelentkezés során a Szervezők
részére elküldik, és a főzőverseny során a gulyás elkészítésekor attól nem térnek el.
● A Résztvevők kijelentik, hogy az általuk hozott alapanyagok, illetve a főzőversenyen elkészítendő gulyás
emberi egészségre ártalmatlan. A Résztvevők kijelentik, hogy szükség esetén az általuk beszerzett
alapanyagok eredetét számlákkal, illetve nyugtákkal tudják bizonyítani a Szervezőknek.
● Az elkészített gulyást a Résztvevők kizárólag a Szervezők által biztosított, egyszer használatos,
eldobható edényekben tálalják.
● A főzőversenyen használt alapanyagokért, tárgyakért és eszközökért a Szervezők felelősséget nem
vállalnak.
● A főzőversenyen elkészítésre kerülő ételeket szakmai zsűri bírálja el. A szakmai zsűri bírálatához,
legkésőbb a rendezvény napján 13 óráig, csapatonként egy adag elkészített étel leadása szükséges.
● A főzőverseny során 13:15-ig a látogatók kínálása, részükre kóstoló felajánlása NEM LEHETSÉGES.
Ezen időpont előtti kóstoltatás a versenyből való kizárást vonhat maga után.
● A nyertes csapat neve a helyszínen, 15:30-kor kerül kihirdetésre. Az első három helyezett jutalomban
részesül.
● A Szervezők sátorral fedett helyet az első 10, saját sátorral NEM rendelkező Résztvevő részére tudnak
biztosítani. A Szervezők kérik a Résztvevőket, hogy a jelentkezés során jelezzék, ha saját sátrat tudnak,
illetve kívánnak a rendezvényre hozni, illetve ott azt felállítani. (A saját sátrak felállítása a rendezvény
reggelén, annak kezdési időpontja, 9 óra ELŐTT meg kell, hogy történjen.)
● FIGYELEM! Rossz idő esetén a főzőverseny elmarad. Ebben az esetben a befizetett nevezési díjakat a
Szervezők maradéktalanul visszafizetik a Résztvevők részére.
● A főzőversenyre jelentkezett, és a Szervezők által visszaigazolt Résztvevők a versenyen való részvételtől
2019. augusztus 26-ig állhatnak el. A befizetett nevezési díjak a fenti határidőig történő elállás esetén
kerülnek visszatérítésre.
● A főzőverseny, illetve az Ízelítő gasztronómiai fesztivál helyszínére kutyát, illetve más háziállatot behozni
szigorúan TILOS.
● Szigorúan TILOS a helyszínre szeszes italt hozni, illetve azt fogyasztani. A fentiek be nem tartása a
főzőversenyről való kizárást, illetve a rendezvényen való részvétel azonnali megtagadását vonja maga után.
● A Szervezők a programváltozás jogát fenntartják.
A Résztvevők a fentieket tudomásul veszik, elfogadják és betartják. A Résztvevők a fentieken kívül
valamennyi, ide vonatkozó higiéniai és egészségügyi, valamint balesetmegelőzési-, illetve tűzvédelmi
szabályt tudomásul vesznek, illetve betartanak. Az erről szóló tájékoztatót a Résztvevők a helyszínen
átveszik, és aláírásukkal valamennyien elfogadják.
Köszönettel: Culture Bridge CLG
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