Gulyásleves főzőverseny
Versenykiírás
Óbudai Egyetemi Napok 2019
A verseny célja:
Az Óbudai Egyetemi Napok keretében, a gasztrokultúra becsempészése az Óbudai Egyetem életébe.
Ezzel színesítve az egyetemi életet és a rendezvényt is. A versenyen való részvétel INGYENES!

Verseny helye és ideje:
Helye: Óbudai Egyetemi Napok, 1037 Budapest, Doberdó út 6.
Ideje: 2019. április 30. kedd, 10:00-16:00

Nevezési feltételek:
· A
 versenyre, az Óbudai Egyetemhez, valamilyen módon kapcsolódó, minimum 3 fős csapatok
jelentkezését várjuk (hallgató, oktató, dolgozó, partner, körök, civil szervezetek, szakkollégiumok
stb.)
· A
 főzőverseny ingyenes, de nevezéshez kötött
· N
 evezni itt lehet: www.oenapok.hu/fozoverseny
· N
 evezési határidő: 2019. április 24. 23:59
· C
 sapatok maximális száma: 20 csapat, túljelentkezés esetén a nevezési sorrend a döntő
· M
 inden csapat kap 3db főzőversenyes kötényt

Verseny lebonyolítása
· M
 inden csapat részére a szervezőség biztosít 2-5 kg Marhahúst (igény szerint)
· S
 zervezőség biztosítja a bográcsot (25 l), állványt, gázzsámolyt, gázpalackot, lángőrt, fakanalat,
merőkanalat, szemeteszsákot és egy garnitúra sörpadot
· A
 versenyben levest kell főzni
· A
 z elkészült étkeket tilos értékesíteni!
· A
 kóstoltatás engedélyezett
· K
 izárólag a nevezett csapatok vehetnek részt a versenyben!
· É
 rkezés a főzés napján 09:00 órától

Verseny értékelése, díjazása
· Az értékelést zsűri végzi, a zsűri döntése megfellebbezhetetlen
· Legfontosabb szempontok: Az elkészített étel íze, színe, állaga, elkészítésének menete, a csapat
megjelenése, a főzőhely hangulata, hagyománytisztelet, egyediség
· Eredményhirdetés a versenyt követően lesz a színpadon, várhatóan 17:30 órakor
· Az értékeléshez szükséges ( 4 adag ) ételt kell 16:00 órától a főzés helyszínén az odalátogató
zsűritagok rendelkezésére bocsátani. A zsűrizéshez szükséges tányérokat a szervezők biztosítják.
· A résztvevő csapatok Emléklapot kapnak, az 1-3. helyezett csapat: kupa, emléklap és Óbudai
Egyetemi Napos tárgyjutalomban részesül.

Fontos tudnivalók
· A résztvevő csapatok saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. A versenyen bekövetkezett
balesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak!
· A versenyen résztvevők kötelesek betartani a házirendet, az alapvető balesetvédelmi és
tűzvédelmi előírásokat, illetve az étel higéiniai rendszabályokat!
· A csapatok a rendezvény területén gondatlanságból okozott károkért felelősséggel tartoznak.
A jelentkezés megküldésével a csapattagok tudomásul veszik, hogy:
oadataikat a szervezőbizottság rendelkezésére bocsátják,
oa versenyen csak és kizárólag saját felelősségükre vesznek részt,
obetartják az ide vonatkozó általános és szokásos sportszerűségi, valamint balesetvédelmi
szabályokat,
oelfogadják, ha a rendezők bármely biztonsági okból nem engedik a versenyen való
részvételüket,
oa csapat viseli a verseny során bekövetkező általuk okozott károkat,
oa munkák során be kell tartani az alapvető higiéniai feltételeket
oa keletkezett hulladékot az arra átadott zsákban kell tárolni
oa versenyzők elfogadják az Óbudai Egyetem házirendjét
oa versenyszabályok betartását a versenybíróság folyamatosan ellenőrzi.

