Nevezési lap
I. Abonyi Pecsenye Parádé
és Böllér találkozó, pálinkák és az igazi szárazkolbászok versenye
Csapatnév:

……….………………………………………………………..

Kapcsolattartó neve: ………………………………………………………………….
Tel.:

………………………………………………………………….

e-mail:

…………………………………………………………………..

Áramigény (igen/nem) amperben: ………………………………………………
Nevezési díj:
A verseny időpontja:
A verseny helyszíne:
Szervező:

35 000 Ft (amely tartalmaz: fél sertés, belsőség, igény esetén vér)
2020. március 7. szombat
Abony, Főtér
Abonyi Városfejlesztő Kft

Nevezési határidő: 2020. március 2.
A nevezési lapot aláírva a következő címre várjuk: 2740 Abony, Kálvin u. 1. Kultúra Háza portájára vagy
bescannelve a rendezveny@abony.hu címre.
A nevezési díj fizetésére lehetősége van készpénzben a Kultúra Háza portáján ill. átutalással, az Abonyi
Városfejlesztő Kft. 11600006-00000000-46983732 számú számlájára való utalással (ebben az esetben a
közlemény rovatban kérjük feltüntetni a csapat nevét).
Nevezéssel kapcsolatos információ: 06 (53) 360-075
Bővebb információ: 06 (20) 572-4237
A csapatok részére előre kijelölt helyet, vízvételi lehetőséget, áramot, egyszer használatos evőeszközöket és tányérokat
(30 db), sátrat, 1 db sörasztalt és 2 db sörpadot a szervezők biztosítják. A főzési alapanyagokat, eszközöket, a
csapatoknak kell biztosítaniuk! Csak megfelelő műszaki állapotú gázfelhasználó berendezésre csatlakoztassanak
gázpalackot, nyomáscsökkentővel. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a gázfogyasztó berendezés a palackhoz
szivárgásmentesen csatlakozzon. A használat megkezdése előtt szivárgásvizsgáló spray vagy szappanos víz segítségével
indokolt elvégezni a szivárgás ellenőrzést, mert a szivárgás tüzet vagy robbanást okozhat. Éghető anyag és a hőtermelő
berendezés között szükséges távolságot meg kell tartani. A használt propán-bután palackok részére kijelölt helyet
biztosítunk. Csapatvezetőként tudomásul vettem a verseny felhívásában leírtakat, vállalom a főzés előkészítésének,
lebonyolításának zavartalanságát, tisztes lefolyását, illetve felelek az elfoglalt hely tisztaságáért, környezetének
megóvásáért! A csapatok csak saját eszközeiket használhatják ill., egy csapat maximum 2 db zárófóliával ellátott PB
gázpalackot hozhat a helyszínre.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendezvény során video-, kép- és hangfelvétel készülhet, mely az intézmény
nyomtatott és elektronikus felületein is megjelenhet! A főzőversenyen való részvétellel Ön beleegyezik, hogy a
felvételeket szabadon publikálhassuk!

Dátum:

………………………………..
Csapatvezető

