
Köszönjük jelentkezésüket a III. Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztiválra!
Az alábbiakban ismertetjük a főzőcsapatokra vonatkozó tudnivalókat:
Helyszín: Mogyoródi úti sportpálya (1141 Bp., Mogyoródi út 130.)
Időpont: 2017. szeptember 9. szombat
(A rendezvény 10:00–20:00 óráig tart, melyen belül a főzőverseny 
 10:00–16:00 óra között kerül lebonyolításra.)

ÉRKEZÉS:
• A csapatokat a rendezvény napján 09:00 órától várjuk a helyszínen.
• A versenyen nevezési díj nincs. 
•  Az érkezést követően az Információs pultnál regisztrációra kerül sor. 

Kérjük, jelezzék érkezésüket kollégáinknál, itt a csapatok leadott adatai 
pontosításra kerülnek.

• A regisztráció során az információnál a tűzrakáshoz szükséges 
mennyiségű tűzifát, valamint egy csapatnévvel ellátott táblát adunk át 
képviselőjüknek.

• A csapat a focipálya körül felállított 3x3 m-es sátrak egyikét ezután 
foglalhatja el, ahol az átvett táblát kérjük, helyezzék el, illetve 
szabadon választott egyéni dekoráció, molinó is kifüggeszthető.

• Kérjük, hogy a sportpályára gépjárművel ne hajtsanak be, közvetlenül  
a pálya előtt a parkolóban lehet leállítani a járműveket.

ESZKÖZÖK:
• A sátorban egy műanyag asztal és 4 db szék található majd. Plusz 

székeket és asztalokat természetesen be lehet hozni, ha szükségét 
látják.

• Kérjük, hogy a csapatok az alábbiakról gondoskodjanak:
•  6 kg-os ABC porral oltó készülék  

(ENNEK HIÁNYÁBAN A CSAPAT NEM KEZDHETI EL A FŐZÉST).
• főzni kívánt étel alapanyagai (saját adagokkal és a kóstolójegyekkel is 

számolva), vizeskanna, gyufa, gyújtós, bogrács, állvány, fejsze, csapat 
saját célú evőeszközei, tányérjai, poharai, bornyitó, jókedv, lelkesedés.

• A helyszínen vízvételi lehetőség és mosogatási helyszín biztosított.
• Tűzgyújtás az elhelyezkedés után, megnyitó 11:00 órakor a színpadon.

ZSŰRIZÉS, DÍJAZÁS:
• Zsűrizés menete:

»  folyamatosan a főzés közben 10:00-14:30 óra között,  
a zsűri körbejárja a csapatokat

» eredményhirdetés 16:00 és 17:00 óra között a színpadon

TISZTELT RÉSZTVEVŐK!  
KEDVES JELENTKEZŐ CSAPATOK!



Idén már 5 kategóriában hirdetünk versenyt, minden kategóriában 
a legjobb háromnak ítélt ételt készítő csapat értékes jutalomban 
részesül:

I. díj: 70.000 Ft-os vásárlási utalvány 
II. díj 50.000 Ft-os vásárlási utalvány
III. díj 30.000 Ft-os vásárlási utalvány

EGYÉB:
• Az eseményt kizárólag az időjárási körülményekre vonatkozó hatályos 

rendelkezések szerint tartjuk meg, melynek kihirdetése a rendezvény 
napja, 2017. szeptember 9. szombat 9:00 óra.

• Minden résztvevőt kérünk, hogy a környezetet óvja, vigyázzon a 
tisztaságra!

• Az esetlegesen megmaradt fát ne tüzeljék el, feleslegesen ne terheljük 
füsttel a környezetünket.

• A program alatt büfé működik.
• A színpadon 11.00-kor a KALÁKA együttes koncertjével, 15.30-kor Felméri 

Péter stand up műsorával, 18:00 órakor pedig KFT zenekar koncertjével 
várunk minden kedves érdeklődőt. Műsorvezető: Harsányi Levente

• A rendezvény látogatói az információs sátornál, a Bethesda Alapítvány 
munkatársainál 500 Ft-os Kupont válthatnak, melyhez egy műanyag 
étkezési szettet adunk át.  
(Tartalma: 750 ml műanyag tányér vagy lapos tányér, villa, kanál,  
kés, 2 dl pohár, szalvéta.)

A Kupon átadásával egyszer igényelhető étel, ezért kérjük, hogy az 
Önök bográcsánál a kóstolóktól vegyék el a Kupont.
Kupon árusítás: 17:00 óráig.
Kuponok beváltása: 17:30 óráig.
•  További információval a Zuglói Sport és Rendezvényszervező  

Non-profit Kft. munkatársai állnak szíves rendelkezésükre a 06/1-3-632-036-os 
telefonszámon, hétköznapokon 9:00 és 16:00 óra között.

Ezúton is köszönjük a csapatoknak, hogy jelentkezésükkel támogatják 
a Bethesda Gyermekkórház Alapítványát. Kérjük, ennek fényében, a 
rendezvényre kilátogató vendégekre is gondoljanak és olyan mennyiséget 
főzzenek, melyből bőven kóstolhatnak a „külsős” vendégek is.
Amennyiben az elkészült ételek nem fogynak el, a megmaradt adagokat 
bedobozolva a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület munkatársai szállítják el 
a rászorulók részére.

Kellemes készülődést és sikeres főzést, 
jókedvet, szép időt kívánunk!


