Meghívó
Természetbarát főzőversenyre
2019 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 út 3
Rendezők: a BTSSZ Természetvédelmi és Természetismereti Bizottság, az Erzsébetváros
Természetbarát Sportszövetség egyesületei, a Honvéd Sporthorgász Egyesület. a Ferencvárosi
Természetbarát egyesület
2019-ben a főzőverseny az évtizedes hagyományt átalakítva két részből áll.
1 Az immár hagyományos módon résztvevő szakosztályok tagjaik részére közösségi főzés keretén belül
bármilyen ételt készíthetnek, főzőcskézhetnek, hozott anyagból és eszközökkel,
melyet emléklappal jutalmazunk.
2 Az eddigiektől eltérően lehetőséget biztosítunk a szakosztályoknak, egyesületeknek, hogy
főzőversenyen eldőljön, hogy mely általuk kiállított versenyzőik készítik a legízletesebb,
legkülönlegesebb lecsó ételeket.
A rendezvényre egyénileg jelentkezni szakosztályokon keresztül lehet.
A Lecsófőző versenyre nevezési díj nincs. Nevezni a szakosztályoknak, csoportoknak, a mellékelt
jelentkezési lap leadásával lehet 2019. augusztus 8–ig.
A jelentkezési lapot kérjük a rendezőséghez eljuttatni e-mailba. vagy személyesen
Telek György elérhetőségén. 06 30 257 9601 telekster@gmail.com
A rendezvény minden résztvevője a belépéskor 1 db. tombolajegyet kap, de lehet vásárolni is, melynek
összegével a rendezvény költségeihez járulunk hozzá, valamint a fennmaradó összeget a BTSSZ
Emlékhely fenntartásárára fordítunk. Felajánlott tombolatárgyakat szívesen fogadunk a helyszínen is.
Résztvevők érkezése és elhelyezkedése 9-10 óráig.
• 10:00 tűzgyújtás – indul a Lecsófőző verseny és a szakosztályi főzőcske.
• 12:00 Az elkészült versenyművek leadása a zsűri részére
• 13:00 Eredményhirdetés tombola 11-13 óráig A közösségi főzésben készült ételek elkészülése után
folyamatos elfogyasztása.
Amíg az ételek készülnek addig a résztvevőknek, tanösvény látogatást, és sportos vetélkedőt
rendezünk, mely versenyek első helyezettjét tombola jeggyel 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 a Forró utcán keresztül

