Meghívó
Természetbarát főzőversenyre
2020 augusztus 20-án délelőttre
melyre szeretettel várjuk
természetjáró sporttársainkat, szakosztályok, egyesületek képviselőit.
Az immár hagyományos „Természetbarát Főzőverseny „ helyszíne a
Hunyad Szigeti Honvéd Sporthorgász egyesület telephelye.
XXII. kerület Háros utca 3
Rendezők: a BTSSZ Természetvédelmi és Természetismereti Bizottság, az Erzsébetváros
Természetbarát Sportszövetség egyesületei, a Honvéd Sporthorgász Egyesület. a Ferencvárosi
Természetbarát egyesület
2020-ban a főzőverseny az évtizedes hagyományt átalakítva két részből áll.
- Közösségi főzés keretén belül bármilyen ételt készíthetnek, főzőcskézhetnek, hozott anyagból és
eszközökkel egyéni résztvevőik számára. Egyénileg jelentkezni kell a szakosztályvezetőknél. Kérjük a
jelentkezési lapot kitöltve a szervezők részére eljuttatni.
- Csapatverseny keretén belül 4 fős nevezett csapatok részvételével.
Nevezni lehet a jelentkezési lapon megjelölt módon.
A főző versenyre nevezési díj nincs. Nevezni a szakosztályoknak, csoportoknak, a mellékelt jelentkezési
lap leadásával lehet 2020. augusztus 5–ig.
A jelentkezési lapot kérjük a rendezőséghez eljuttatni e-mailba.Telek György elérhetőségén.
telekster@gmail.com vagy személyesen Dr. Balogh Istvánnénál 06 30 911 9965
A rendezvény a mai változó helyzet miatt némileg módosult. Nem lesz tombola, és a helyszint is az
aktuális egészségügyi szabályok betartásával alakítjuk. A változásokról a nevezett csapatok vezetőit
tájékoztatjuk.
Résztvevők érkezése és elhelyezkedése 9-10 óráig.
• 10:00 tűzgyújtás – indul a főző verseny és a szakosztályi főzőcske.
• 12:00 Az elkészült versenyművek leadása a zsűri részére
• 13:00 Eredményhirdetés
A közösségi főzésben készült ételek elkészülése után folyamatos elfogyasztása.
Amíg az ételek készülnek addig a résztvevőknek, tanösvény látogatást, és sportos vetélkedőt
rendezünk, mely versenyek résztvevőit emléklappal jutalmazunk.
A rendezvény a helyszín eredeti állapotának visszaállítása után várhatóan 14-15 óra között ér véget.
Kérjük, hogy kutyát a rendezvényre ne hozzanak, mert nem tudjuk beengedni.
Jó időt, kellemes főzőcskézést és szórakozást kívánunk
Rendezőség

Találkozás a nevező csapatok által meghatározott helyen.
AZ ÁPISZ SE csapat tagjainak találkozása:

A Móricz Zsigmond körtéren a „Gombánál” (a 4-es METRÓ kijáratával szemben)
8.30 órakor,
vagy
Budapest XXI. kerület (Csepel) Szent Imre téren a 138-as autóbusz végállomásán
8.30 órakor.
Gépkocsival elérhető 6-os főútról lekanyarodva a Fonó utcán haladva a
Háros utca találkozásánál lévő
Hunyadi Honvéd Sporthorgász Egyesület telephelyének bejáratánál.

JELENTKEZÉSI LAP
2020. augusztus 20-i Természetbarát főzőverseny részvételére.
Közösségi főzésre jelentkezés.
Szakosztály neve:………………………………
Várható létszám: ….fő
Kérünk asztalt széket ….fő részére
Magunknak biztosítunk asztalt széket …..fő részére
Eszközök: saját bogrács …db nagyság…….. állvány……db
Kérünk:

bogrács …db nagyság…….. állvány……db

Csapatok versenyében a Paprikás krumpli főző versenyre jelentkezés /maximum 4 fő/
A szakosztály vagy a csapatkapitány neve: __________________
mobil telefonszáma, ____________e-mail címe__________
Eszközök: (kérjük jelezni, ha igénylik.)
Bogrács:

saját, kölcsön

Állvány: ….. saját

kölcsön

A szervezők biztosítják a csapatok részére a sorszámozott főzőhelyet (érkezési sorrendben),
1 db. camping asztalt, 1 db camping széket, vízvételi lehetőséget.
Minden csapat részére egységes alapcsomagot adunk, egyszerű paprikás krumpli recept alapján.
Az egységcsomag tartalma: 1 kg burgonya (krumpli), 2 fej vöröshagyma, 1 teáskanál fűszerpaprika,
1 kávéskanál só, 1 csipet fűszerkömény, 0,5 ek. napraforgó olaj, 0,5dl víz.
Minden egyéb anyagot a versenyzőknek kell biztosítani. kolbász, virsli zsír stb /

Kérjük, hogy a rendezvényre kutyát ne hozzanak, mert nem tudjuk beengedni.
A főzőverseny feltételeit megismertük és a jelentkezéssel egyidejűleg a elfogadjuk.
dátum:
Egyesület, szakosztály vezető aláírása
elérhetősége………………………….

