Vecsési Káposztafeszt

Levelezési cím: 2220. Vecsés, Telepi út 43. (BÁKK)
Web: www.vecsesikaposztafeszt.hu |E-mail: fozes@vecsesikaposztafeszt.hu

Részvételi lap vecsési főző csapatok részére 2022
(A 4-es út mellett telepített résztvevő csapatok számára)
XX. Vecsési Káposztafeszt – 2022. szeptember 24-25.
Részvételi lap beérkezési határideje: 2022. július 22.
Díjfizetési határidő: 2022. augusztus 31.
A DOKUMENTUM ADOBE ACROBAT READER PROGRAMMAL SZÁMÍTÓGÉPEN IS KITÖLTHETŐ, A GYORSABB BEÉRKEZÉS
ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK a fozes@vecsesikaposztafeszt.hu E-MAIL CÍMRE VISSZAKÜLDENI!
A jelentkező csapat tudomásul veszi és aláírásával is megerősíti, hogy az általa bérelt helyen a Káposztafeszt ideje alatt
csak és kizárólag káposztát tartalmazó főételt vagy levest készíthet. Egyéb sütemény, lángos, palacsinta, rétes, kolbász,
pecsenye stb. készítése tilos, a csapat azonnali kizárását vonja maga után.
Kérjük, a dokumentumot alaposan olvassa át, mivel az előző évekhez képest változott!
Kelt:

Résztvevő aláírása

Jelen dokumentum szerződésnek minősül, mely egyrészről a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány 2220. Vecsés,
Telepi út 43. (Adószám: 18664634-1-13), mint Szervező (továbbiakban: Szervező), másrészről a Vecsés
Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. 2220. Vecsés, Szent István tér 1. (Adószám: 14853894-2-13), mint
Lebonyolító (továbbiakban: Lebonyolító), harmadrészről a részvételt kezdeményező – jelen dokumentumban
feltüntetett – Jelentkező (továbbiakban: Résztvevő) között az alábbi feltételekkel, az aláírással egy időben, de csak
visszaigazolást követően és a részvételi díj befizetése után jön létre!

Jelentkező adatai (Számla erre a névre kerül kiállításra!):
*Neve / cégneve:
REGISZTRÁCIÓS ADATOK (A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!)

Megjeleníteni kívánt csapatnév:
*Címe / székhelye:
Megjegyzés:

Kapcsolattartó adatai:
*Neve:
Levelezési címe:
*Mobilszáma:

*E-mail címe:

Ételekért felelős személy (Mellékelt nyilatkozatok kitöltése is kötelező!):
*Neve:
*Levelezési címe:
*Mobilszáma:

*E-mail címe:

Káposztás főétel megnevezése:
Igénybe vehető terület:
Valamennyi esetben a Résztvevő által biztosított és felállított egyedi installáció.
Igénybe vehető terület egységenként 3 x 8 méter (szélesség x mélység).
Egyedi installáció 3 folyóméter szélességben (max. 2 db):
db
(Br. 50.000 Ft / db / 2 nap)
Több darab esetén a hely tömbösítve, egymás mellett kerül kijelölésre.
Túljelentkezés esetén a Résztvevőnként igénybe vehető helyek számát a Szervező korlátozhatja!
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A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény teljes területén tilos megjelenni a fesztivál értékrendjével, arculatával
ellentétes, illetve a Szervező által nem engedélyezett termékekkel, szolgáltatásokkal. Tilos továbbá termékbemutató
szervezése, valamint politikával, illetve egyéb helyi, vagy országos mozgalommal összefüggő jelkép megjelenítése,
adomány- és aláírásgyűjtés. A Szervező a rendezvény megtartásához szükséges általános hatósági engedélyeket
beszerzi.
A Résztvevők a rendezvény területén a főzésen kívül egyéb tevékenységet nem folytathatnak, reklámot külön
megállapodás hiányában nem helyezhetnek ki, a csapatok számára kijelölt területeken a fesztivállal nem összefüggő
bemutató tartása szigorúan tilos, továbbá a Szervező az egyedi zeneszolgáltatást sem engedélyezi. Tevékenységét
kizárólag szombat és vasárnapi napokon 6-23 óra között folytathatja. A Szervező az alkohol tartalmú, illetve szénsavas
és szénsavmentes üdítőitalokra kizárólagosságot hirdet, ezek forgalmazása, valamint az ezekkel kapcsolatos
marketing eszközök (molinó, reklámhűtő) kihelyezése szigorúan tilos. Résztvevő sörcsapot a rendezvény területére
nem hozhat be, saját használatra sem üzemeltethet. Amennyiben a Résztvevő a rendelkezéseket megszegi, úgy a
Szervező a szerződését azonnali hatállyal felmondhatja, a Résztvevőt fesztivál területéről eltávolíthatja, valamint
jogosult a jelen évben az adott termékre meghatározott kereskedelmi/vendéglátói díjak kétszeresét kiszámlázni és
behajtani.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy túljelentkezés esetén a Résztvevő által igényelt helyet akár utólag is
korlátozza, annak érdekében, hogy a rendezvényen a legtöbb főző csapat számára tudjon helyet biztosítani. Amennyiben
a jelentkezés és a részvételi díj befizetése határidőig megtörténik, de a Szervező helyet helyhiány miatt már nem tud
biztosítani, a befizetett összeget a Résztvevő számára kamatmentesen visszafizeti! A jelentkezők közül eleve kizárja
azokat – figyelembe véve a látogatók véleményét, kritikáit, – akik a korábbi években a részvételi feltételeket több ponton
megszegték, a megállapodástól eltérő tevékenységet folytattak ezzel rontották a fesztivál színvonalát, hírnevét. A
Szervező tájékoztatja a jelentkezőt, hogy döntését nem köteles indokolni!
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a főzőverseny 2 napos, melyen csak káposztás főétel készíthető. Rétessel, lángossal,
egyéb termékekkel a főzőversenyen résztvevő csapatok nem vehetnek részt. A főzőverseny szombaton és vasárnap
kerül megrendezésre, melyen csapatonként és naponként maximum egy-egy étel indítható. A versenyen indított
ételen kívül a fesztiválon további helyben készült káposztás főétel mindkét napon kóstoltatható. A Szervező felhívja
a Résztvevő figyelmét, hogy a kóstoltatás kizárólag a Szervező által – a jelentkezés elfogadását követően –,
szerződés mellékleteiben meghatározott módon, a megfelelő engedélyek birtokában történhet.
A Szervező felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy Résztvevőnként csak egy jelentkezési lapot fogad el. Több azonos néven
beérkezett jelentkezés közül csak az utoljára leadott számít érvényesnek! A Szervező kijelenti, hogy a Résztvevő által
jelen dokumentumban önként megadott személyes adatait, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben
tartásával saját maga kezeli, azokról számítógépes nyilvántartást vezet, melyekhez csak olyan személy fér hozzá,
akinek az munkaköri kötelezettsége.
Idén is kérjük a nevezett étel 4 főre vonatkozó részletes receptjét (hozzávalók, elkészítés menete) – a mellékletben
található lapon leadni. Ennek határideje 2022. július 22. A Résztvevő hozzájárul továbbá, hogy a leadott receptet a
Szervező saját és/vagy a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb kiadványban, interneten publikálja. Az ételeket a fesztiválon
kell elkészíteni, ügyelve a hatályos higiéniai előírásokra. Az ételekhez szükséges nyersanyagokat a fesztiválra
konyhakész állapotban kell kiszállítani, az alapanyagok előkészítése a rendezvényen nem végezhető! A rendezvényen a
Résztvevő tevékenységét köteles az egészségügyi előírásoknak megfelelően végezni, az elkészített ételek folyamatos
melegen tartásáról, illetve hűtéséről gondoskodni zárt fedett állapotban megakadályozva az ételek szennyeződését.
Ügyelni kell továbbá a hulladék zárt gyűjtésére is!
A Résztvevő vállalja, hogy az elkészült ételek ételmintáját a rendezvényt követő 72 óráig megőrzi, továbbá
tudomásul veszi, hogy a felhasznált alapanyagok eredetét köteles hitelt érdemlő módon, kérésre a hatóságoknak helyszínen
igazolni. A Résztvevő vállalja továbbá, hogy a hatályos tűzvédelmi, valamint alapvető baleseti előírásokat betartja.
A Szervező a rendezvény megtartásához szükséges általános hatósági engedélyeket beszerzi.
A Szervező a Résztvevő számára nem biztosít egységpavilont (tekintettel, hogy évről évre egyre több egyedi installáció
készül melyhez ezek az eszközök sok esetben nem voltak megfelelők). A Résztvevő által biztosított egyedi installáció nem
lehet a Szervező által esztétikailag kifogásolható például rozsdás, átlátszó fóliával fedett vasvázas szerkezet. A Szervező
továbbra is biztosít 50 méteres körzetben 230V feszültség vételezési lehetőséget, igény szerint 1 db szemeteszsákot, 20
méteres körzetben ivóvíz vételi lehetőséget, valamint egységes névtáblát, de továbbra sem biztosít sörpad garnitúrát,
valamint az ételek feltüntetését szolgáló egyéb táblákat, ezeket a Résztvevőnek kell biztosítania.
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A Szervező felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy az elektromos csatlakozást úgy kell kiépítenie, hogy az a fesztivál
vendégeit ne zavarja (pl.: légkábelezés), továbbá a hálózatba kötött eszközei a 16A maximális áramerősséget ne haladja
meg.
A rendezvényen a Résztvevő számára a területet a Szervező jelöli ki! Ettől eltérni semmilyen formában, a helyszínen
sem lehet, valamint a terület másra át nem ruházható és csak a befizetés előzetes igazolása után foglalható el. A Résztvevő
tudomásul veszi, hogy a számára kijelölt helyet legkésőbb a rendezvényt megelőző nap (péntek) 10 -15 óra között
átveszi, installációját legkésőbb 21 óráig felállítja, valamint a rendezvény arculatának megfelelően berendezi,
esztétikussá teszi, hogy az illeszkedjen a fesztivál összképébe. Résztvevő köteles az általa elfoglalt területet,
valamint a területe előtt a gyalogos sétányig tartó fesztiválterületet tisztán tartani a rendezvény ideje alatt. Köteles
ezeket a területeket tisztán átadni a rendezvény végén. A rendezvényen résztvevő csapat tagjai 23 és reggel 6 óra
között biztonsági okokból nem tartózkodhatnak a főzőversenyre kijelölt területen, mely betartását biztonsági szolgálat
ellenőrzi. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény napjain a fesztivál területére gépjárművel reggel 8 és este 22
óra között nem hajthat be, valamint rakodással a rendezvényt napközben külön engedély hiányában nem zavarhatja. A
csapatokhoz tartozó gépjárművek kizárólag a Szervező által kijelölt területen tartózkodhatnak, a 400-as főúton
biztonsági okokból gépjárműparkolás egyik oldalon sem megengedett.
A Résztvevő köteles a megadott adatok alapján, visszaigazolást követően a részvételi díjat egy összegben, a
rendezvény pénzügyi lebonyolításával megbízott Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. , az OTP
Bankban 11784009-21148707 számon vezetett bankszámlájára legkésőbb 2022. augusztus 31-ig, a közlemény
rovatban a „JELENTKEZŐ CSAPATNEVE 2022/FV” megjegyzést feltüntetve átutalni, vagy bankban befizetni és a
befizetést igazoló dokumentum másolatát e-mailben (fozes@vecsesikaposztafeszt.hu) elküldeni.
A Szervező felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a rendezvényre befizetett részvételi díjra csak abban az esetben tarthat
igényt ha:
 a rendezvény a Szervező kizárólagos hibájából hiúsul meg,
 a Szervező a kijelölt helyet és/vagy a szerződésben meghatározott eszközöket nem tudja biztosítani, és a
Résztvevő számára más – mindkét félnek megfelelő – megoldást nem talál.
A Résztvevő a vonatkozó jogszabályokat köteles betartani és betartatni, valamint az általa okozott károkért anyagilag felel.
Esetleges jogvitában a felek a Pest Megyei Bíróság illetékességét magukra nézve kötelezően elismerik. A Résztvevő
tudomásul veszi továbbá, hogy a fent említett feltételek mellett vesz részt a fesztiválon, melyek betartását a
Szervező a rendezvényen ellenőrizheti, a fent részletezett szabályoktól való eltérés esetén a versenyről kizárhatja, a
rendezvény területéről kártérítési igény bejelentése nélkül eltávolíthatja!
Kötelezően csatolandó mellékletek:
 A Szervező visszajelzését követően a részvételi díj befizetését (átutalását) igazoló bizonylat másolata
Határidő: 2022. szeptember 5.
 A versenyre nevezett étel részletes receptje (4 főre) 2022. július 22-ig (ennek hiányában nem érvényes a
jelentkezés)
 Felelősség nyilatkozat az ételekért felelős személy részére
 EÜ kiskönyv másolata (annak hiányában EÜ nyilatkozat kitöltése) a főzésben és kóstoltatásban résztvevő
valamennyi fő számára
 PB gázpalack üzemeltetési és tárolási nyilatkozat
 Jelentkezésemet a fenti feltételek elfogadásával adom be, a leírtakkal teljes mértékben egyetértek, azokat
magamra nézve maradéktalanul tudomásul veszem és betartom! (Kérjük, jelölje be!)

Kelt:

Résztvevő aláírása
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A versenyre nevezett étel receptje 2022
(4 főre részletes leírással!)

Csapatnév:
Étel megnevezése:

Hozzávalók:

Elkészítés módja:
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Felelősség nyilatkozat 2022
(Az ételekért felelős személynek kell kitölteni!)

Csapatnév:

Ételért felelős személy neve:
Ételért felelős személy születési helye, ideje:
Felelős személy lakcíme:
Mobiltelefonos elérhetősége a rendezvényen:

Teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam kóstoltatásra kínált ételekről az előírásoknak
megfelelően élelmiszermintát teszek el.



A közfogyasztásra kerülő élelmiszer előállításánál, kínálásánál a teljes időtartama alatt a helyszínen
tartózkodom.



Felelősséget vállalok az általunk készített élelmiszerek fogyasztásával kapcsolatos mindennemű
élelmiszer higiéniai feltételéért, valamint ezen termékek fogyasztásának alkalmasságáról.

Kelt:

Felelős személy aláírása
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Egészségügyi nyilatkozat 2022
(A főzésben és kóstoltatásban közvetlenül résztvevő valamennyi csapattag számára)

Csapatnév:
Nyilatkozó személy neve:
Születési helye, ideje:

Teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy semmilyen jellegű heveny fertőző betegségben nem
szenvedem, továbbá kötelezem magam arra, hogy ha magamon, vagy velem közös háztartásban élő
személyen az alábbi tünetek valamelyikét észlelem, akkor a főzőversenyen nem veszek részt, illetve az
étellel kapcsolatos bármilyen jellegű tevékenységet nem végzek:











sárgaság,
hasmenés,
hányás,
láz,
torokgyulladás,
bőrkiütés,
egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés is),
váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás,
COVID-19.

Tudomásul veszem, hogy fenti kötelezettségvállalásom járványügyi érdekből a rendezvényen részt vevő
emberek egészségének megóvása érdekében történik.

Kelt:

Nyilatkozó személy aláírása
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PB gázpalack üzemeltetési és tárolási nyilatkozat 2022
(A főzésben résztvevő csapatok számára)

Csapatnév:

Felelős személy neve:
Felelős személy címe:
Mobiltelefonos elérhetősége a rendezvényen:

Teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam felügyelt csapat (Résztvevő) a sütő-, főző
berendezéseit a Magyarországon engedélyezett típusú, és megfelelő műszaki állapotú PB gázpalackkal
üzemelteti:
 Igen

 Nem, egyéb módon üzemeltetett berendezést használok:



Kijelentem továbbá, hogy a rendezvényen tartalék PB gázpalackot, egyéb baleset- és tűzveszélyes
anyagot semmilyen formában sem, illetve nagyobb mennyiségű tüzelőanyagot (pl.: fa) nem tárolok.



A főzéshez kialakított helyen oltáshoz szükséges vizet, valamint az igénybe vett terület méretéhez
mérten, érvényes engedéllyel rendelkező ABC porral oltó készüléket helyezek el.



A sütő-, főző berendezések üzemeltetése alatt végig a helyszínen tartózkodom, azok működését
felügyelem.



Vészhelyzet esetén az oltást haladéktalanul megkezdem, a Szervezőt és/vagy a Biztonsági
Szolgálatot azonnali hatállyal értesítem.

Kelt:

Felelős személy aláírása
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Fontos tudnivalók 2022
(A főzésben résztvevő csapatok számára)



A jelentkezési lap valamennyi oldalát teljesen kitöltve legkésőbb 2022. július 22-ig vissza kell
küldeni lehetőség szerint a fejlécben szereplő e-mail (fozes@vecsesikaposztafeszt.hu) címre! A
határidőn túli jelentkezéseket sajnos nem tudjuk elfogadni!



A Szervező által visszaigazolt jelentkezési lap birtokában kérjük, a részvételi díjat
2022. augusztus 31-ig befizetni, valamint a befizetést igazoló dokumentum másolatát a
fejlécben szereplő e-mail (fozes@vecsesikaposztafeszt.hu) címre 2022. szeptember 5-ig
elküldeni!



A versenyre nevezett étel receptjét 2022. július 22-ig elküldeni (fozes@vecsesikaposztafeszt.hu)!



A mellékletben szereplő Felelősség nyilatkozatot csak a jelentkezési lapon megadott Ételekért
felelős személynek kell kitölteni!!!



Valamennyi főzésben, és kóstoltatásban résztvevő személynek az EÜ kiskönyv másolatát
mellékelni kell (ennek hiányában a mellékletben található Egészségügyi nyilatkozatot kell
kitölteni)!



A Résztvevő a számára kijelölt helyet legkésőbb a rendezvényt megelőző nap (péntek) délután 15
óráig átveszi, installációját felállítja, a rendezvény arculatának megfelelően legkésőbb aznap este 21
óráig esztétikusan berendezni!



A mellékletben szereplő PB gázpalack üzemeltetési és tárolási nyilatkozat kitöltése minden
Résztvevő számára kötelező, abban az esetben is ha ilyen eszközt nem használ!!!



A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény napjain a fesztivál területére gépjárművel reggel
8 és este 23 óra között nem hajthat be, valamint rakodással a rendezvényt napközben külön
engedély hiányában nem zavarhatja. A Szervező a főzőversenyen résztvevő csapatok számára
kijelöl parkoló területet, kizárólag ezt lehet igénybe venni, mivel a 400-as főúton biztonsági
okokból gépjárműforgalom egyik oldalon sem megengedett.



A parkolás rendjéről, kijelölt parkolóhelyekről bővebb tájékoztatás az érkezéskor a helyszínen
kérhető! Parkolókártyát előzetesen az adatlapon megadott kapcsolattartói e-mail címre küldjük ki.



A rendezvényen résztvevő csapat a főzőversenyre kijelölt területen 23 óra és reggel 6 óra között
biztonsági okokból nem tartózkodhat, mely betartását biztonsági szolgálat ellenőrzi.

Vecsési Káposztafeszt

Levelezési cím: 2220. Vecsés, Telepi út 43. (BÁKK)
Web: www.vecsesikaposztafeszt.hu |E-mail: fozes@vecsesikaposztafeszt.hu

Fontos tudnivalók 2022
(A főzésben résztvevő csapatok számára)

Tűzvédelmi és gázkészülékekre vonatkozó szabályok


Tilos a főző területen baleset- és tűzveszélyes anyagot felügyelet nélkül hagyni és nagyobb
mennyiségben tárolni!



A főzőversenyen résztvevő csapatok a sütő-, főző berendezéseket PB palackkal üzemeltethetik, de
csak a Magyarországon engedélyezett típusú és megfelelő műszaki állapotú palack használható.



Tartalék PB palackok tárolása a rendezvény területén TILOS!



A főzőversenyen résztvevő csapat jelen dokumentum mellékletében (PB gázpalack üzemeltetési és
tárolási nyilatkozat) meghatározott módon köteles jelezni a Szervező felé, ha PB palackkal
üzemeltetett berendezést kíván használni a rendezvény területén.



A Résztvevő köteles csapatonként az igénybe vett terület méretéhez mérten, érvényes engedéllyel
rendelkező ABC porral oltó készüléket tartani, szükség esetén használatát azonnal megkezdeni.



Veszély esetén a Résztvevő köteles a Szervezőt, vagy a Biztonsági Szolgálatot azonnali hatállyal
értesíteni!

