XIX. Karcagi Birkafőző Fesztivál
Nevezési feltételek a birkafőző versenyre
Időpont: 2017. június 24. (szombat) Helyszín: Karcag, Múzeumpark
Ezen a napon a főzésre kijelölt helyszíneken csak birkaétel készíthető!
Nevezési határidő: 2017. május 22.
A főzőversenyen való részvétel előzetes helyfoglaláshoz kötött az interneten (www.karcag.hu/birkafozo)
közzétett helyszínrajz alapján. Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.
Nevezési díj:
3.000.-Ft, ha a nevezés és a befizetés határidőn belül történik (2017. május 22-ig)
5.000.-Ft határidő után (2017. május 23 - május 31-ig).
2017. május 31. után nevezésre nincs lehetőség!
a nevezési díjat a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett
12050002-01330590-00100006 számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a főzőhely
számát és a nevezésben szereplő főző nevét! (Az átutalási megbízáson a kedvezményezett neve: Déryné
Kulturális Központ)
a nevezési díj tartalmazza a hely biztosítását (max. 15 m2) és 2 db ingyenes belépőjegyet a rendezvény
helyszínére.
a határidőn belül történt nevezési díj befizetése után a Déryné Kulturális Központ postázza a főzők részére a
belépő jegyeket, valamint a rendezvény területén érvényes szabályok betartásáról szóló tájékoztató anyagokat.
Egyéb információ:
A rendező szervek biztosítják: a főzéshez szükséges területet, az ivóvíz minőségű vízvételezés lehetőségét.
A rendezvény helyszínén csak a nevezési díjat befizetett versenyzők főzhetnek! A versenyzők a kijelölt helyüket
2017. június 24-én (szombaton) 05.00 órától foglalhatják el. A kipakolást követően a gépjárművekkel a
helyszínt rögtön el kell hagyni. 08.00 óra után gépjárművel a lezárt területen tartózkodni TILOS!
A főzés napján a zsűriztetéshez szükséges tálakat a szakmai zsűritől a főzők a főzőhelyeken kapják meg. Egy
nevező 1 ételt küldhet zsűrizésre.
A főzőhely berendezésére (őrzése egyénileg) 2017. június 23-án (pénteken) 12.00 - 19.00 óráig is van lehetőség.
Egy főzőhelyen legfeljebb 2 lábas / bogrács étel készíthető. Egy nevező maximum 2 főzőhelyet foglalhat. Plusz
területet a szervezők a főzőhelyektől távolabb, a szponzorálási feltételek figyelembevételével tudnak biztosítani,
melynek szabályzata megtekinthető a weboldalon.
Az elkészített ételt csak az a főző árusíthatja, aki rendelkezik az árusításhoz szükséges szakhatósági
engedélyekkel. Amennyiben ezekkel nem rendelkezik, az általa elkészített ételt kizárólag a családi körébe
tartozók számára ajánlhatja fel.
A főzőhelyen a főző egyéb terméket (pl. üdítő, szeszesital stb.), kézműves élelmiszert nem árulhat.
A versenyzők részére 2017. június 20-án (kedden) 18.00 órakor tarunk helyszíni megbeszélést.
A gázkészülékkel főző versenyzőket kérjük, hogy a térképen sárga színnel jelölt területeket részesítsék előnyben.
A sárga színnel jelölt főzőhelyeken fával való tüzelésre nincs lehetőség!
A rendező szervek a versenyzők által kiállított tárgyakért felelősséget nem vállalnak!
A versenyző maga biztosítja: az alapanyagot, a fűszereket, a főzési kellékeket, a főzéshez szükséges gázpalackot,
tűzifát, illetve nevezőnként 1 db érvényes 34 A, 183 B teljesítményű tűzoltó készüléket (pl.: MSZ EN3 6 kg-os tűzoltó
készülék).
A versenyzők kötelesek magukkal hozni az alapanyag vásárlásáról szóló számlát, vagy a hús bevizsgálásáról szóló
hatósági vágóhídi igazolást, az érvényes egészségügyi könyvüket, az előírt tűzoltó készüléket, a nevezést követően
postázott, a nevező által aláírt alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységről szóló engedélyt 3 példányban és a
tűzvédelmi oktatás tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot!
A zsűrizésre beérkezett ételek értékelése 12.00-13.00 óra között történik a KÁIAMI Kováts MihályÁltalános
Iskolai Tagintézményben (Karcag, Kálvin u. 9.).
A zsűrizés szempontjai: az étel hagyományok szerinti ízének, állagának vizsgálata.
A zsűri elnöke: Benke László négyszeres olimpiai bajnok mesterszakács.
Díjátadás és a verseny értékelése: 15.00 órakor a múzeumparki színpadon. Értékes nyeremények.
Nevezéssel és nevezési díj befizetésével kapcsolatos információ:
Déryné Kulturális Központ Gazdasági Iroda telefon: 06-59-503-224 / 16-os mellék.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

