XVII. Kakasfőző fesztivál, Tard
2021. október 9.

Jelentkezési lap
Csapat neve: __________________________________________________________________
Csapatvezető neve: _____________________________________________________________
Címe: _______________________________________________________________________
e-mail címe: ________________________ Telefonszáma: _______________________________
Tudnivalók a versenyről:
A versenykiírás értelmében a szervező 6000 ft nevezési díjért tűzifát, 1 db tűztálcát, 1 db kakast,
vízvételezési lehetőséget biztosít a nevezők részére (Több kakas kérhető felár ellenében, de
szándékát kérjük előre jelezze!). Kaució ellenében 1 db asztal és 1 db pad bérelhető a készlet
erejéig. Sátorról, egyéb alapanyagról a nevező csapatok maguk gondoskodnak. A nevezéssel a
nevező csapat vállalja, hogy a zsűri részére 1 tál ételt kóstolásra biztosít. Tardi lakosok számára a
nevezés díjtalan, de nevezéshez kötött. A nevezési lapok leadhatóak Tard Község
Önkormányzatánál (3416 Tard, Rózsa u. 1.) személyesen, vagy a csupeva@gmail.com email címre,
vagy Tard Község Önkormányzata levelezési címére postai úton elküldve (3416 Tard, Rózsa u.1.)
A nevezési díjat kérjük 2021. október 1-ig a Tard Község Önkormányzata 11734107-15348829
számú bankszámlájára átutalni! Az átutalás közleményébe kérjük feltüntetni a nevező csapat nevét
és a „kakasfesztivál nevezési díj” szöveget!
Nevezési határidő: 2021.október 01.
Ezek ismeretében és ennek tudatában alulírott, az általam képviselt csapat nevében kijelentem, hogy
a Tardon 2021. október 9-én megrendezésre kerülő kakasfőző versenyen részt kívánok venni.
A versenykiírásban foglalt szabályokat és feltételeket elfogadom.
Kijelentem, hogy:
- a felhasznált hozzávalók, nyersanyagok származásáról igazolással rendelkezünk, az
elkészített ételek egészségre ártalmatlanok. Az ide vonatkozó higiéniai, egészségügyi,
valamint baleset-, és tűzvédelmi szabályokat betartjuk.
- a főzőcsapat tagjai vagy közreműködői nem szenvednek fertőző vagy egyéb más olyan
betegségben, amely a versenyen való részvételüket akadályozná.
- a főzőcsapat tagjai az étel készítése és tálalása során tiszta védőruhát vagy kötényt
viselnek. (hajvédő használata ajánlott)
- a fogyasztásra kerülő ételeket eldobható, egyszer használatos edényekben tálaljuk, az
étkezéshez egyszer használatos evőeszközöket és papírszalvétát biztosítunk.
- a főzőhelyen keletkező minden hulladékot zárható zsákba gyűjtjük, a főzés helyszínét a
verseny után eltakarított, rendezett állapotban hagyjuk vissza.
- A rendezvény biztonsága érdekében a szervezőkkel együttműködünk, a verseny
szabályait, a szervezők figyelemfelhívásait, kéréseit betartjuk.
Tudomásul veszem, hogy a főzőcsapat tulajdonát képező kiállított vagy a főzéshez felhasznált
tárgyakért, eszközökért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a rendezvényen kép és hangfelvétel készüljön, melyet a
szervezők felhasználhatnak, és nyilvánosságra hozhatnak.
Kelt: ____________________, 2021.________________

