
 
 

„MAGYAR ASZTALRA, MAGYAR ALAPANYAGOKBÓL” 
 

 
V. TápióFeszt Főzőverseny nevezési lap 

 
Helyben elkészített ételek versenye 

 
 
Csapat neve: .............................................................................................................................  
 
Csapat képviseletében: Számlát kérek: igen / nem 
 
Név: ..........................................................................................................................................  
 
Számlázási Név/adószám: ........................................................................................................  
 
Cím/Számlázási cím: ................................................................................................................  
 
Telefonszám:  ...........................................................................................................................  
 
Email cím:  ...............................................................................................................................  
 
Készítendő étel megnevezése:  .................................................................................................  
 
 
Kategória: 
 

- leves 
- pörkölt 
- egyéb 
 

(megfelelőt kérjük aláhúzni) 
 
 
A nevezési lap aláírásával/ beküldésével a nevezési feltételeket elfogadom, az abban 
leírtakat betartom! 
 
Dátum: 2019………………………..      Aláírás:………………………. 
 

Nevezését Köszönjük! 



V. TápióFeszt 

Főzőverseny nevezési feltételek és tudnivalók 

A VERSENY MEGNEVEZÉSE:  V. TápióFeszt Főzőverseny   

CÉLJA: A vidékre jellemző ételek megismertetése és népszerűsítése 

A VERSENY IDŐPONTJA: 2019.09.07 szombat 8: 00-tól 

A HELYSZÍN: Nagykáta Dózsa Gy. út 19. Városi Piactér A TápióFeszt helyszínén a fedett csarnok és 
környéke 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. 09.05. 24:00 óra  

• A határidő lejárta után nincs lehetőség nevezni! 

• Helyszíni nevezésre nincs lehetőség 

• a versenyben kizárólag a nevezett csapatok vehetnek részt  

NEVEZÉSI DÍJ: 3000 Ft / CSAPAT 

• A nevezési díj tartalmazza a főzőhely biztosítását, 2 db asztal, 1+1 db padot, továbbá 
ivóvízvételi lehetőséget  

• a nevezési díj befizetését a csapat képviselője, vagy az általuk megbízott személy teheti meg 
a Káta Alapítvány 11742063-21454071 számú számlájára átutalással a közlemény rovatban a 
csapat nevének megjelölésével, vagy személyesen az önkormányzat 5-ös bejáratánál Kasza 
Józsefnél 

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:  

• A versenyre nevezhetnek magánszemélyekből álló maximum 7 fős csapatok, vállalatok, 
intézmények, civil szervezetek csapatai; szintén maximum 7 fős létszámmal. 

• A nevezés alkalmával a nevező csapatoknak a nevezési lapon fel kell tüntetniük csapatuk 
nevét, s hogy milyen kategóriában kívánnak indulni  

• A nevezés alkalmával a nevező csapatoknak a nevezési lapon fel kell tüntetniük 
csapatkapitányuk nevét és elérhetőségét. 

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:  

• A versenyen három étel kategóriában indulhatnak a jelentkező csapatok: 

− 1. leves  

− 2. pörkölt  

− 3. egyéb 

• Egy csapat több kategóriában is indulhat.  

• A főzéshez szükséges alapanyagok, eszközök, fűszerek, tálaló eszközök és főzéshez szükséges 
gázpalack beszerzéséről a csapatok önállóan gondoskodnak.  

• Fával való tüzelésre nincs lehetőség 



• Az elkészült étkeket tilos értékesíteni. 

• Az alapanyagok beszerzéséről a csapatoknak számlával kell rendelkezni, melyet az ÁNTSZ  
ellenőrizhet! 

A TERÜLET ELFOGLALÁSA: 

• A kijelölt főzőhelyek elfoglalására, az eszközök bepakolására pénteken délután 16:00 - tól lesz 
lehetőség. 

•  A terület őrzését pénteken 18-tól biztosítjuk, de az eszközök elhelyezését a csapatok saját 
belátásuk szerint és saját felelősségükre tehetik meg. 

•  A szombat reggeli órákban 6: 00-tól - 8: 00-ig lesz még lehetőség a berendezkedésre, de csak 
egy jármű hajthat be csapatonként a területre, melynek az engedélyt előre megadjuk. 

 A VERSENY ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA:  

A benevezett ételekből 1-1 adagot   14:00 óráig le kell adni a zsűrinek értékelésre. 

• A csapatok által készített ételeket neves szakácsokból álló zsűri értékeli.  

A zsűri döntése megfellebbezhetetlen!  

• Legfontosabb szempontok:  

− Az elkészített étel íze 

− tálalása  

− elkészítésének menete 

− a csapat megjelenése 

− a főzőhely hangulata 

− hagyománytisztelet,  

− egyediség.  

EREDMÉNYHIRDETÉS HELYE, IDEJE: 2019 09.07 szombat 15: 00 - kor a nagyszínpadon 

• A csapatoknak az eredményhirdetés végéig a főzőhelyen kell tartózkodni.  

• A résztvevő csapatok emléklapot kapnak,  

• az 1-3. helyezett csapat: emléklapot és kupát  

FONTOS TUDNIVALÓK:  

• A csapatoknak a helyszínen 8:00 kor balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatást tartunk, melyen a 
részvétel a csapatkapitányoknak kötelező! A részvételt és az elhangzottak megismerését a 
napló aláírással igazolni szükséges! 

• A résztvevő csapatok saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. 

• A versenyen résztvevők kötelesek betartani az alapvető balesetvédelmi és tűzvédelmi 
előírásokat!  



• A versenyen bekövetkezett balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak!  

• A csapatok a TápióFeszt területén gondatlanságból okozott károkért felelősséggel tartoznak.  

• Gépjármű-behajtás a főzőverseny kijelölt területére:  

− reggel 6:00 és 8:00 óra között lehet,  

− csapatonként 1 db gépjárművel, melynek parkolási lehetőséget biztosítunk a vadász 
utcai –erre a célra kijelölt- parkolóban  

− A további autók parkolását más területen, egyénileg kell megoldani. 

• 8:30 óra után a területet a gépjárművekkel el kell hagyni.  

• BEHAJTÁS a Vadász u-i főbejáratnál a verseny napján 8.00 óráig lehetséges.  

• KIHAJTANI a Dózsa Gy.  utcai kapunál lehet. A gépkocsiknak 8:30 óráig el kell hagyniuk a 
Piactér területét.  

• A RENDEZVÉNY BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN, A TERÜLETEN MARADT GÉPJÁRMŰVEKET A 
SZERVEZŐK ELSZÁLLÍTTATJÁK A TULAJDONOS KÖLTSÉGÉRE! 

• áramvételezést csak kiemelten szükséges estben tudunk biztosítani, előzetes egyeztetés és 
engedélyezés, a szervezők írásbeli hozzájárulása szükséges hozzá. 

• Az esetleges áramvételezést csak a katasztrófavédelem által elfogadott, szabványos 
hosszabbítóval lehetséges. A multi áruházakban beszerezhető „narancssárga” hosszabbító 
nem elfogadott, használata nem megengedett. 

• A nevezési lap aláírásával/ beküldésével a csapat minden tagja a nevezési feltételeket 
elfogadja, a fontos tudnivalókat megértette, s annak tartalmát is elfogadja, betartja stb. 

• Az eredményhirdetés után a csapatok szabadon döntenek arról, hogy tovább maradnak-e a 
rendezvényen. A hely rendelkezésükre áll, de ezután főzésre, tűzgyújtásra már nincs 
lehetőség.  

• A helyszín elhagyását csak kézi kipakolással lehet megoldani, mert az autókkal már nincs 
lehetőség beállni. A kipakolásnál nagy segítség lehet pl. egy kézikocsi, amivel a Vadász utcai 
kapuig ki lehet juttatni az eszközöket. 
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