
        TOR MÁMOR ESZTÁR  avagy a kocsonya mustra
Főzőversenyt hirdet az alábbi feltételekkel

                                                                                                                                                    

 Az induló csapatok feladata, hogy a helyszínen háromféle  disznótoros ételt készítsenek 
( egy szabadon választott ételt előre elkészítve is hozzanak a csapatok).
Nevezési kategória :

1. kolbász
2. toroskáposzta
3. sült pecsenye
4. egyéb disznótoros étel

 Az ételek bármely változata lehet.
A rendezők biztosítják az asztalt, 2 padot, tűzifát (20 kg), tűztálcát.

A verseny kezdési időpontja: 2017.február 25.  /szombat/ 9 óra
Helyszíne: Esztár, Kossuth u. 1 sz. Főtér
Időtartama: kb. 3 óra. 
A részvételnek nem feltétele a versenyzés! 

Részvételi feltételek

 A versenyben részt vevő csapatoknak ételenként 1 adag ( kb. 20 dkg) a zsűri részére kell
bocsátania.

 A verseny  során  a  védősapka,  kötény,  köpeny használata  minden  csapattag  számára
ajánlott!

 A versenyen csak és kizárólag saját felelősségükre vesznek részt.
 Betartják  az ide vonatkozó általános és szokásos szabályokat, valamint balesetvédelmi

és tűzvédelmi rendszabályokat. 
  A csapatokat kérjük az egységes megjelenésre! Zsűrizéskor plusz pontot jelent.
 Az  elkészített  étel  pénzért  való  értékesítése  nem  engedélyezett,  azt  a  csapatok  a

helyszínen elfogyaszthatják.
 Nevezés díj nincs, a csapatok maguk gondoskodnak a főzéshez, sütéshez szükséges

alapanyagokról és edényekről.
 A szervezők nem vállalnak anyagi felelősséget a versenyzők felszereléséért.

Jelentkezési határidő: 2017. február 20.

Eredményhirdetés: 2017. február 25. 14. óra

                 
                                                             



II. TOR MÁMOR ESZTÁR   avagy kocsonya mustra Főzőverseny

JELETNTKEZÉSI LAP

Szervező: Esztár Fejlődéséért Alapítvány
Helyszín: 4124 Esztár, Kossuth u. 1 sz. Főtér
Időpont: 2017.február 25. (szombat)

Adatok

Jelentkező csapat neve:.................................................................................................................

Település:......................................................................................................................................

Csapatvezető:................................................................................................................................

Telefonszám:..................................................................................................................................

E-mail:...........................................................................................................................................

Nevezési kategória – Étel(ek)  megnevezése:

1. Kolbász:.....................................................................................................................................
2. Toroskáposzta:...........................................................................................................................
3. Sült pecsenye:............................................................................................................................
4. Egyéb disznótoros étel...............................................................................................................

Információ

Nevezési díj : nincs.
Nevezések leadása : 

 Előzetesen: József Attila Művelődési Házban
 E-mailen : muvelodesihazesztar@gmail.c  om

Információ: 06 54 / 414- 153

 A jelentkezési lap fénymásolható.
A nevezési feltételeket és a versenykiírást tudomásul veszem és elfogadom!

                                          
                                        
…......................,2017..............................                                          ….....................................
                                                                                                                    Aláírás
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