Húslevesfőző verseny – Kunsziget
III. Kunszigeti Húsleves- és Petrezsirom Fesztivál
Kunsziget Község Önkormányzata 2015-ben is megrendezi a Kunszigeti Húsleves és Petrezsirom Fesztivált. A
fesztivál időpontja: 2015. május 16. szombat, helyszín: Kunsziget Sportpálya. A rendezvényen az
Önkormányzat húslevesfőző versenyt hirdet, melyre várjuk 6-8 fős baráti társaságok, egyesületek jelentkezését.
Az elkészült ételeket egy szakavatott zsűri fogja elbírálni. A nyertes csapatok díjazásban részesülnek, az első
helyezett csapat neve pedig rákerül az erre a célra alapított ”Arany Petrezsirom” vándordíjra. Jelentkezni lehet:
1.

A http://petrezsirom.kunsziget.hu/hfv/hfv.html weboldalon

2.

A lenti nevezési lap kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalban való leadásával vagy az
onkormanyzat@kunsziget.hu email címre való eljuttatással lehet 2015. április 30-ig.

TÁMOGATÁS! Kunsziget Község Önkormányzata valamennyi nevező kunszigeti csapat/egyesület részére a
versenyhez 15.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt számlával történő utólagos elszámolás
formájában (a számlák kelte 2015. május 1. és 2015. május 16. közötti lehet).
A nevezés feltétele: legalább 60 liter (nagy üst) húsleves elkészítése és a fesztivált látogató vendégek kínálása.
A húsleves ellenérték fejében történő árusítása tilos, viszont a csapatok felajánlásokat elfogadhatnak kizárólag a
főzés helyén. A húsleves főzés kezdete a reggeli órákban lesz, az elkészítési határidő pedig déli 12 óra. A
főzés kizárólag gázzal történhet, tűzrakás a sportpályán tilos.
Kunsziget Község Önkormányzata biztosítja a területet, műanyag tányérokat és evőeszközt, szemeteszsákot, a
csapatok pedig a főzéshez szükséges eszközöket (főzőüst, bogrács, gázrózsa, gáz, alapanyag, egyéb, a
főzéshez szükséges segédeszközök). A sportpályán az egyes csapatok pontos helye sorsolással kerül
meghatározásra. A sorsolásról mindenkit értesítünk. A nevező csapatok száma maximum húsz (a nevezés
elfogadása beérkezési sorrendben történik), ezt meghaladó nevezési szám esetén az Önkormányzat egyedi
mérlegelés alapján ad engedélyt. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a nevezés határidő előtt történő lezárására.
Kunsziget Község Önkormányzata
Lendvai Ivánné
polgármester
További információ: Farkas Ferencné (06-20-265-0075), Tóth Róbert (06-30-9620-700).
NEVEZÉSI LAP
Kunsziget Húslevesfőző verseny – 2015. május 16.
Csapat/Egyesület neve:………. …………………………………Csapatkapitány:……………………………………..
Email címe:……………….………………………..Telefonszáma:………………….………………………………….
Vállalom, hogy készpénzfizetési számlákkal elszámolok Kunsziget Község Önkormányzata felé (a számlák
dátuma nem lehet későbbi, mint 2015. május 16.) Elszámolási határidő: 2015. május 31. Maximálisan
kifizethető összeg a számlák alapján: 15.000 forint.
A számlákat az alábbi névre, címre kell kiállíttatni: Kunsziget Község Önkormányzata, 9184 Kunsziget, József
Attila u. 2.
A fenti nevezési feltételeket elfogadom.
Dátum:…………………………………………………….

Aláírás

