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NEVEZÉSI LAP 

Debreceni páros kolbásztöltő & hagyományőrző verseny 

Csapat név:  

Cégnév: (ha céggel nevez)  

Nevező személy/csapatkapitány/ neve (5.fő):  

Nevező személy telefonszáma:  

Nevező személy e-mail címe:  

Csapat további tagjainak neve: Telefonszáma: E-mail címe: 

1.   

2.    

3.    

4.    

Hoznak e magukkal kolbásztöltőt? igen nem 

Minden mező kitöltése kötelező. A hiányosan kitöltött nevezési lap érvénytelen! 

 

A Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú kft. (Szervező) az idei évben, hagyományteremtő céllal megrendezi a „Debreceni páros 

kolbász töltő & hagyományőrző versenyt” a Zamat fesztivál keretein belül, melyre ezúton várja csapatok jelentkezését. A részvétel alapvető 

feltétele, hogy a jelentkező csapat páros debreceni kolbászt készít, melyet az eredeti receptúra szerint nem darálhat, kizárólag vághat!  

A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 23. – szombat, 9:00 óra.  

Helyszín: Debrecen, Nagyerdei Park 12. - Nagyerdei Stadion - Északi Rendezvénytér 

Az esemény célja a debreceni páros kolbász bemutatása, népszerűsítése, a ma is élő hagyományok ápolása, továbbadása, a gasztronómiai 

programkínálat színesítése, hagyományőrzés. 

 

VERSENYFELTÉTELEK ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

1. A jelentkezés, jelen nevezési lap kitöltésével és visszajuttatásával történik online. A jelentkezési lap elérhető a fesztivál honlapján 

(www.zamatfesztival.hu), továbbá annak facebook oldalán. 

2. A kitöltött online jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre várjuk: vagod@zamatfesztival.hu 

3. A nevezési lap tartalmazza a verseny szabályzatát és a részvétel feltételeit. 

4. A jelentkezést a Szervező visszaigazolása teszi véglegessé, vagyis a beküldött jelentkezési lap nem jelent automatikus lehetőséget 

a részvételre, azt kizárólag a visszaigazoló e-mail biztosítja. 

5. Nevezési díj bruttó 10.000, azaz tízezer forint (2000 Ft/fő).  

A nevezési díj tartalmazza:  

 3 kg sertés hús,  

http://www.zamatfesztival.hu/
https://www.facebook.com/ZAMATfesztival/?fref=ts
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 szalonna,  

 töltéshez szükséges bél,  

 fűszerek (só, bors, paprika),  

 1 db asztal,  

 2 db pad,  

 gumikesztyű,  

 igény szerint töltő,  

 zamat fesztiválos logóval ellátott kötény,  

 séfsapka, 

 fejenként 1 db belépő a szombat esti koncertekre. 

6. Amit a csapatok maguk kell, hogy hozzanak: 

 kések, 

 vágódeszkák, 

 műanyag edény/húsos láda (amelyben az alapanyag összeállításra kerül). 

7. A nevezés díj kiegyenlítése az alábbi számlaszámon történik: 11600006-00000000-06799485 (ERSTE Bank 

Hungary Zrt.). Kérjük, közleményben tűntessék fel: CSAPATNÉV - ZAMAT fesztivál – nevezési díj. 

8. A verseny során, a töltéshez kizárólag a Szervező által biztosított alapanyagokat lehet felhasználni (hús, bél), egyéb húsféléket 

hozzáadni szigorúan tilos! 

9. A csapatok maximális létszáma 5 fő lehet.  

10. Nevezési határidő: szeptember 20. (szerda) – 16:00 óra 

11. A nevezéstől való visszalépés szeptember 20-án 10:00 óráig lehetséges. Ezt követően a befizetett összeget nem áll módunkban 

visszautalni. A versenyen való nem megjelenés, automatikus kizárást von maga után, a szervezővel szembeni további követelés 

fel nem róható. 

12. A program kezdete: szombat, 9:00 óra. 

13. Minden csapatnak 14:30 óráig, 1 pár 12 cm-es kolbászt kell leadnia zsűrizésre, annak receptúrájával együtt. A többi hús a csapat 

tulajdonát képezi, azzal szabadon rendelkezhetnek, de a fesztivál ideje alatt higiéniai és tűzvédelmi okok miatt nem 

süthető/főzhető! Sütésre/főzésre kizárólag a zsűrizésre leadott étel esetében lesz lehetőség, melyben a helyszínen séfjeink 

lesznek segítségükre. 

14. A bírálás során a zsűri több szempont alapján dönt, többek közt figyelembe veszi majd a következőket: íz- és színvilágot, 

tálalást, munkaasztal és munkaterület tisztaságát, receptúra, az étel bemutatását, csapatok megjelenését, csapatmunkát, 

továbbá a helyszínen szervezett kvízjáték eredményét. A rangsorolás ennek megfelelően történik majd. 

15. Eredményhirdetés: 19:00 óra, Zamat Fesztivál - Nagyszínpad. 
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16. Díjazás: minden résztvevő csapat oklevélben részesül, továbbá: 

 1. Díj- téli wellness hétvége a csapat tagjai számára (nem átruházható) 

 2. Díj- Campus fesztivál 2018 bérlet a csapat tagjai számára (nem átruházható) 

 3. Díj- Campus fesztivál 2018 napijegy a csapat tagjai számára (nem átruházható) 

17. A nevező csapat tudomásul veszi/elfogadja, hogy  

a. az általa kapott területet és eszközöket rendeltetésszerűen kell használnia, 

b. a készített ételt nem árusíthatja, nem kóstoltathatja, 

c. területét tisztán tartja, adja át, 

d. a hulladék összeszedése, annak eltakarítása, a nevező csapat feladata, 

e. a Szervező, a készített étel minőségéért felelősséget nem vállal, 

f. a rendezvényről, az esemény napján nyilvános kép- és hangfelvétel készül,  

g. a rendezvényteret, 16:30 óráig el kell hagynia a csapat minden tagjának, 

h. a Szervező a rendezvény ideje alatt, a résztvevők vagyontárgyaiért és testiépségéért felelősséget nem vállal. 

18. A nevező személy és csapatának többi tagja a nevezés leadásával egyidejűleg, ezen feltételeket és megállapodást, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, egybehangzóan aláírták. 

 

 

Debrecen, 2017. ……………………………….. 

 

 

..............................................................    ...................................................................... 

Nevező      Szervező 

 

További információ:  

Zsuppányi Noémi 

vagod@zamatfesztival.hu 

+36 30 235 8640 

mailto:vagod@zamatfesztival.hu

