TÉGLÁSI GULYÁSFESZTIVÁL
2019. szeptember 7. (szombat)
Téglás, Mozi udvar

Jelentkezési lap főzőversenyre
Jelentkezési határidő: 2019. 09. 02. (hétfő) 12 óráig
Jelentkező csapat neve: ______________________________________________________________
képviselője: ______________________________________________________________
címe, telefonszáma: ________________________________________________________
Elkészítendő étel: ___________________________________________________________________
Részvételi feltételek:
A résztvevők kijelentik, hogy az általuk hozott nyersanyagok, elkészített és hozott ételek az egészségre
ártalmatlanok. Az elkészült ételekre vonatkozó higiéniai és egészségügyi, valamint baleset- és tűzvédelmi
szabályokat betartják.
A jelentkező tudomásul veszi, hogy
1. részére csak 1 főzőhely vehető igénybe, amely nagysága 3 x 3 méter, helyét az Önkormányzat
határozza meg,
2. az Önkormányzat 1 db sátrat biztosít 1 db sörasztallal és 2db sörpaddal,
3. az Önkormányzat biztosítja a vízvételi lehetőséget, igény esetén a főzéshez szükséges tűzifát,
4. a fesztiválon csak a részvevő által főzött étel bemutatása lehetséges, az étel maximális mennyisége
a 50 -100 adagot nem haladhatja meg,
5. a résztvevő által megfőzött étel csak a részvevők megkínálására szolgálhat,
6. a résztvevők számára csak az Önkormányzat által főzött étel osztható ki,
7. a fesztiválon politikai kampánytevékenység nem folytatható.
A Gulyásfesztiválon való részvétel feltétele, hogy a jelentkező a fenti feltételeket elfogadja.
Csapatoknak 1 adag ételt kell bemutatni a szakmai zsűrinek bírálatra.
A versenykiírás feltételeit, és a rendezvény HÁZIRENDjét megismertük és azt elfogadjuk.

Jelentkező csapat képviselőjének aláírása:
…………………………………………….

HÁZIREND
Kedves Vendégeink!
A belépés
A belépés ingyenes, ha elfogadod jelen Rendezvény házirendjét és tudomásul veszed, hogy
annak betartását a rendezők ellenőrzik.
A Rendezvény területére engedély nélkül járművel behajtani tilos!
Mit nem hozhatsz be magaddal?
A Rendezvények területére kutyát és más egyéb házi kedvencet behozni nem lehet! Kérjük,
hogy kutyátokat és házi kedvenceiteket hagyjátok otthon.
Kihez fordulhatsz?
A programokkal, vendéglátással, rendezőkkel, vagy egyéb észrevétellel, panasszal, ötlettel az
információs sátor munkatársaihoz fordulhatsz. Kérjük, a talált tárgyakat az információs sátornál
add le, elveszett tárgyaid ugyanitt keresd.
A talált tárgyakat a Rendezvény után két hétig őrizzük meg, és a teglasph@teglas.hu e-mail
címen vagy a 0652/384-312-es telefonszámon érdeklődhetsz utánuk.
Egyéb
A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a közönség tagjaként kép- és hangfelvétel
készüljön. A felvételek készítőivel szemben semmilyen követeléssel nem léphetnek fel.
A Rendezvény területén fényképezni saját célra szabad, de a koncertről, programokról kép- és
hangfelvételt közmédiumokban, nyomtatott sajtóban, vagy on-line portálokon csak a szervezők
írásos beleegyezésével lehet közzétenni.
A Rendezvény területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi
vagy reklámtevékenységet folyatatni!
A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki!
Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása - a hatályos törvények szerint - a
Rendezvény területén tilos!
Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek!
A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetleges
keletkező károkért.
A Téglási Gulyásfesztivál mint politikailag semleges rendezvény nem válhat politikai
küzdelmek színterévé, ezért a rendezvény politikai semlegességének és pártatlanságának
megőrzése érdekében a rendezvény valamennyi résztvevője teljes pártatlanságot köteles
tanúsítani minden politika erővel szemben, köteles elzárkózni minden, valamely párhoz, illetve
pártpolitikushoz kötődő írásos és szóbeli propaganda tevékenységtől.
Tilos pártpolitikához köthető szórólapok, plakátok, zászlók rendezvény területén történő
elhelyezése, terjesztése.
A rendezvény pártsemlegességét sértő eszközök elkobzásra kerülnek, melyeket csak a
rendezvény végén van lehetőségünk visszaszolgáltatni.
A rendezvény rossz idő esetén is megtartjuk.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Jó szórakozást kívánunk!

