IV. GÖRÖMBÖLYI FORRALT BOR ÉS TEPERTŐ NAP
Nevezési Lap és Verseny kiírás
FORRALT BOR VERSENYRE
Verseny időpontja: 2014.01.18
Helyszín: Miskolc (Görömböly) Közösségi Ház előtti tér
Alulírott kijelentem, Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesülete által rendezett Forralt Bor Főző
Versenyen részt kívánok venni.
Tudomásul veszem, hogy a versenyző csapatok létszáma nincs korlátozva, viszont a rendelkezésre álló terület a
csapatok közt egyenlő mértékben kerül felosztásra.
A rendezvény támogatói díja: 4000 Ft. csapatonként ezért minden csapat egységesen 10 liter bort kap induló
készletnek. A tüzelőről, főző eszközökről, és a hozzáadott anyagokról ( fűszerek, cukor stb. ) a csapatok maguk
gondoskodnak.
Jelentkező csapat adatai:
Csapat neve:_________________________________________________________________
Jelentkező csapat vezetője:_____________________________________________________
Címe:______________________________________________________________________
Telefon száma: ______________________________________________________________
e-mail címe: ________________________________________________________________
Csapat tagok nevei:
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Részvételi feltételek:
A résztvevők kijelentik, hogy az általuk hozott ízesítő anyagok az egészségre ártalmatlanok. Az ide vonatkozó
higiéniai és egészségügyi, valamint balesetvédelmi szabályokat betartják. Fokozott óvatossággal járnak el,
különös tekintettel a meleg italok és a nyílt tűz miatt. A verseny helyszíne várhatóan síkos és nedves ezért
különös odafigyelést igényel. A rendezőség az esetleg bekövetkező belesetekért semmiféle felelősséget nem
vállal, minden versenyző saját maga felelősségén veszt részt a versenyen. A kiállított tárgyakért, eszközökért
mindenki maga felel a rendezőség ezekért semmiféle felelősséget nem vállal.
Minden csapat a nevezési díjjal támogatja rendezvényt. Ezért egységesen 10 liter bort kap induló készletnek
a versenyhez alapanyagnak, melyből egyedi ízesítések és receptek alapján készíti el a saját forralt borát,
amit egy szakmai zsűri a verseny ideje alatt el fog bírálni, és három értékes díjat oszt ki a résztvevők között. A
csapatok a verseny ideje alatt a rendezvény látogatóit támogatói jegyek ellenében kötelesek megkóstoltatni. A
legtöbb támogatójegyet felmutató csapat fogja automatikusan megnyerni a rendezvény nagyon értékes fő díját,
a Hajdúszoboszlói Barátság Hotel jóvoltából egy 4 fő részére szóló wellness napot. Ha a résztvevő csapat
alapanyaga elfogyott, 30 db. leadott támogató jegy ellenében újabb 10 liter bort kap a rendezőségtől, a verseny
folytatására. Egy csapat a versenyre annyi forralt bort nevezhet, ahányszor újra töltötte induló készletét. Egy
támogató jegy egy pohár ( 2 dl ) mennyiséget takar. Kóstoltatás, csak a támogatói jegy ellenébe a rendezőség
által biztosított pohárba lehet. Idegen alapanyag (bor) a rendezvényre való behozása, valamint, nem a rendezőség
hivatalos poharába történő kiadás automatikusan maga után vonja a csapat versenyből való kizárását. Minden
csapat vezetője egy személyben felelős a részvételi feltételek betartásáért, és a csapatáért. A verseny kiírást
átolvastam, megértettem és a benne foglaltakat tudomásul vettem.

______________________________
Csapat vezető

__________________________
Rendezőség

