
NEVEZÉSI LAP 

HADHÁZI KÁPOSZTÁS NAPOK F ŐZŐVERSENYE 
2018. szeptember 23. 

Hajdúhadház 
 

 

Név: _______________________________________________________________________ 

Intézmény/ Szervezet: _________________________________________________________ 

Postacím: ___________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Csapat további tagjai 

Név:_______________________________________________________________________ 

Név: _______________________________________________________________________ 

Név: _______________________________________________________________________ 

Név: _______________________________________________________________________ 

 

Az elkészítendő étel: __________________________________________________________ 

Főzősátor hely mérete: ________________________________________________________ 

 

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 18. 16.00 óra (kedd) 

(a nevezési lap és nyilatkozat beérkezésének határideje) 

 

A versenykiírás feltételeit megismertük, azokat tudomásul vettük és elfogadjuk. 

 

Kelt. 2018. szeptember hó _______nap 

 

 

 

__________________________________________ 

CSAPAT KÉPVISELŐJÉNEK ALÁÍRÁSA 



Verseny ideje: 2018. szeptember 23. 

Helyszíne: Hajdúhadház, Vásártér 

Regisztráció, a terület elfoglalása: 09. 23. 6.00 – 8.00 között 

Verseny kezdete: 8.00 óra 

A zsűri számára 12.00 óráig kell átadni a bírálandó ételadagot (4 kis adag). Egy csapat csak 

egy étellel indulhat. 

A főzőverseny előreláthatólag 17.00 órakor zárul az eredményhirdetéssel és a díjak 

átadásával. 

 

A sátrak bontására, a területre autóval történő behajtásra, az eszközök elszállítására a 

rendezvény végén, kizárólag 19.00 óra után van lehetőség. 

 

Nevezési feltételek:  

 

• A versenyre kizárólag a helyszínen készített, káposztás ételekkel lehet nevezni 

(kategóriák: leves, töltött káposzta, egytálételek, egyéb)  

• A zsűri az elkészített ételek mellett a tálalást és a kialakított, feldíszített főzőhelyet is 

pontozza. 

• Az ételek alapanyagairól, főzőeszközökről minden csapat maga gondoskodik.  

• Az elkészített ételek egy részét fel lehet kínálni eladásra (amennyiben a versenyre 

nevező szervezet megfelel az erre vonatkozó szabályoknak) a közönségnek.  

• Az elkészült ételekből az ÁNTSZ előírása alapján, minden versenyző köteles 

ételmintát venni, valamint köteles betartani a higiénés szabályokat.  



• A csapatoknak területet biztosítunk a főzéshez, amit a versenyzők maguk dekorálnak 

sátorral és egyéb kiegészítőkkel.  

• Minden csapat köteles a főzősátrában 1 db tűzoltó készüléket elhelyezni. 

• A résztvevők vállalják, hogy betartják a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat.  

• A szervezők nem vállalnak anyagi felelősséget a résztvevők felszereléseiért.  

 

A főzőhelyekre szombat délutántól vasárnap reggel 8 óráig lehet szállítani az eszközöket, 

ezt követően a balesetek elkerülése érdekében NINCS lehetőség gépkocsikkal történő 

behajtásra. A kapuk a rendezvény ideje alatt le lesznek zárva, ott csak gyalogosan lehet 

közlekedni.  

 

A főzőverseny belépődíjas, azonban a nevező csapatok számára 5 db, ingyenes belépésre 

jogosító karszalagot biztosítunk. Kérem, hogy legkésőbb szeptember 18-án 16.00 óráig 

legyenek szívesek jelezni részvételi szándékukat, illetve a résztvevők névsorát a mellékelt 

jelentkezési lapon az info@hajduvitez.hu email címen, Hajdúhadház Város 

Önkormányzatának titkárságán (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.) személyesen, illetve 

postai úton. Az előzetes regisztráció elmaradása esetén nem áll módunkban ingyenes belépést 

biztosítani.  

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
 

Alulírott…………………………………………………………….......................................... a 

………..………………………………………………………….. csapat vezetője kijelentem, 

hogy a 2018. szeptember 23-én megrendezésre kerülő Hadházi Káposztás Napokon tartandó 

főzőversenyhez felhasznált élelmiszerek élelmiszer biztonsági megfelelőségéről 

meggyőződtem, s azok az élelmiszer biztonsági követelményeknek megfelelnek.  

Egyben kijelentem, hogy a csapat tagjai a biztonságos, balesetmentes főzés szabályait 

ismerik, azt betartják.  

Az étel készítés során a saját, csapattársai és a vendégek biztonságát maximálisan betartva 

végzik tevékenységüket.  

 

 

 
 
 
Kelt: ________________, 2018. ____hó____nap 
 
 
 
 

________________________________________ 


