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Versenykiírás 
 

 A főzőversenyre –csapatban- nevezhet minden Cserkútra bejelentett lakos, helyi szervezet, klub. 
Az Önkormányzat kizárólag a Cserkúton élő lakosoknak támogatja a versenyt, utólagos 
elszámolással (max. 20 csapat) 

 Egy csapat minimum 4 főből kell, hogy álljon, maximum kikötés a csapatlétszámra nincs.  

 A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.  

 Minden a főzéshez szükséges eszközt (bogrács, állvány, kés, fakanál, dekoráció, tálalóeszközök, 
stb.) a csapatok biztosítanak. 

 Az ételek szabadon választott alapanyagból készülhetnek, bármilyen szabadtéri technológiával. 
(bogrács, tárcsa, grill, stb.) 

 A csapat tagjai betartják az ide vonatkozó általános és szokásos szabályokat, valamint 
balesetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályokat, a házirendet. 

 Az ételeket 3  tagú zsűri bírálja el, a helyszínen végigjárva a főzőhelyeket. 

 A zsűri, az értékelésnél figyelembe veszi a tálalást, a szezonalitást, a rendezett környezetet is, 
plusz pontot ér az egységes csapatkép, és a jó hangulat. 

 Kóstolás, és zsűrizés: 13 órától 

 Eredményhirdetés: 15 órakor 
 

A nyertes csapat vállalja, hogy megvédi 2020-ban a vándorkupát! 
 

A  jelentkező csapat vállalja: 

 10 adag étel elkészítését helyben, szabadtűzön, a helyi közönség kóstoltatására és zsűrizésre. 

 Vállalja, hogy az étellel és a tálalással elkészül 13 órára.  

 1 adag ételt külön feltálal a zsűri számára az értékeléshez, megfelelő módon tálalva (lehetőség 
szerint nem műanyag edényben) a főzés helyszínén. A többi étellel a csapatok szabadon 
rendelkezhetnek, az elkészült ételek árusítása tilos! 

A kiíró  biztosítja: 

 A főzéshez szükséges tüzelő faanyagot (ha szükséges), vízvételi lehetőséget, a főzőhelyet, 
csapatonként 1 sátrat, 1 asztalt, 2 paddal. 

 Az Önkormányzat 10.000 forintig megtéríti az alapanyagok értékét (csak élelmiszer számolható 
el)  az Önkormányzat nevére kiállított készpénzfizetési számla ellenében.  
Számlázási cím: Cserkút község Önkormányzata 7673 Cserkút, Alkotmány u.8.  

 A kiíró biztosítja a kóstoltatáshoz szükséges műanyag tányérokat, evőeszközöket. Nem 
szükséges ezt igénybe venni, a környezettudatos csapatok használhatnak saját tányérokat, 
evőeszközöket a kóstoltatáshoz. 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. ÁPRILIS 29. (hétfő) 
Jelentkezni lehet Pallos Edinánál személyesen, 

 vagy a 70/515-1600 telefonszámon. 

 


