
   

„Rumcájsz” erdei főzőverseny 
Nevezési feltételek és jelentkezési lap 

 

2019. szeptember 28. szombat 
Lengyel-Annafürdő 

 
A rendezvény:  
Az Egy a természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás 2021 rendezvénysorozat egyik 
felvezető eseménye a Lengyel-Annafürdőn tartandó Egy a természettel…családi piknik az erdőben 
című rendezvénye, melynek célja a fenntartható természethasználatra való figyelemfelkeltés és a 
vadgazdálkodás társadalmi elfogadottságának növelése. 
 
A verseny jellege:  
Egy fordulós amatőr verseny, egyetlen kikötéssel, hogy az étel elkészítésének módja vagy 
alapanyaga legalább részben az erdőhöz, az erdei élethez kapcsolódjon. 
 
Szervező: 
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt, www.gyulajzrt.hu, titkarsag@gyulajzrt.hu  
 
Helyszín, időpont:  
Tolna megye, Lengyel-Annafürdő, Turisztikai és Természetismereti Központ, GPS 46.388156, 
18.372017 
 
Nevezési feltételek: 
A rendezvényen minden olyan 3-5 fős csapat indulhat, mely csapat a jelentkezési lapot 
hiánytalanul kitöltve 2019. szeptember 24-ig a Szervezőhöz eljuttatja, és a nevezési díjat befizeti 
átutalással a 11746029-20011851 számlaszámra. Nevezési díj visszafizetésére nincs lehetőség. 
 
Nevezési díj:  
10.000 Ft/csapat (Áfát tartalmazza) A Szervező a következő eszközöket, szolgáltatásokat biztosítja: 

• fedett, 3x3 m-es főzőhelyszín csapatonként, 1 darab sörasztal garnitúrával 

• tűzifa (saját gázkészség használható, de reduktor szükséges!),  

• vízvételi lehetőség, 

• szemetes zsák 
PB-gáz palackok esetében csak a biztonsági lefúvató szeleppel ellátott PB-gáz palackok használata 
engedélyezett a főzőcsapatoknak! 
 
Bírálás: 
Az ételeket három tagú zsűri bírálja el. Zsűri elnöke: Reviczky Gábor színművész. Szakmai zsűri: 
Lőrincz József. 
 
Díjazás: 
Minden csapat emléklapot kap. A helyezett csapatok díjazása meglepetés. 

http://www.gyulajzrt.hu/
mailto:titkarsag@gyulajzrt.hu


   
 
Tisztaság, rend: 
Kérjük a főzőcsapatokat, hogy a főzőhelyeket olyan állapotban hagyják el, ahogyan azt átvették. A 
főzés során keletkezett hulladékot, szemetet szíveskedjenek összegyűjteni és az ott elhelyezett 
szeméttárolókban, kukákban elhelyezni. Kérjük, a tűzesetek elkerülése érdekében, tartsák be a 
tűzgyújtási, tűzbiztonsági szabályokat, szabványtalan felszereléseket ne használjanak. A 
szabványtalan felszerelések használatát a Szervező megtiltja. A szabályok és előírások be nem 
tartásából származó károkért és balesetekért a Szervező nem vállal felelősséget. 
 
Főzőcsapatok kötelezettségei: 
A főzőcsapat tagjai saját felelősségükre vesznek részt a „Rumcájsz” erdei főzőversenyen. A csapat 
tagjai elismerik, hogy a versenykiírást elolvasták, annak tartalmát elfogadják. Elfogadják, hogy a 
versenyről készült film- és képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában 
szerepelhetnek, és ezért ellenszolgáltatást nem kérnek. Elfogadják, hogy amennyiben a versenyen 
a csapat díjazást ér el, úgy a díjazásra került étel receptjét a Szervező rendelkezésére bocsátják és 
ezért ellenszolgáltatást nem kérnek. Kijelentik, hogy az általuk hozott és elkészített ételek és 
nyersanyagok az egészségre ártalmatlanok, az ételkészítésre vonatkozó egészségügyi szabályokat 
betartják. 
 
Parkolás, főzőhelyszínek elfoglalása: 
A lengyel-annafürdői parkerdőben rendkívül kevés a közlekedési terület, ezért csak a főzéshez 
szükséges eszközök beszállítása és kiszállítása miatt hajthat be főzőcsapatonként egy-egy 
gépjármű, mellyel a kipakolás végeztével a parkerdőn kívül kijelölt parkolóhelyekre kell távozni 
(800 m). Bepakolni és elfoglalni a főzőhelyet kizárólag aznap csak 8.30-ig van lehetőség, és 
kipakolni, kihajtani aznap csak 18.00-19.00 között, illetve 20.30 után lehet a koncertek zavartalan 
lebonyolítása érdekében. A főzőcsapatoknak kötelező az irányításban résztvevő szervező kollegák, 
közlekedésre vonatkozó utasításait betartani!! 
 
Egyéb: 
A főzőversenyen a csapatok részére a jelentkezés sorrendjében tudunk helyet biztosítani. A 
főzéshez és a tálaláshoz szükséges fűszereket, eszközöket, alapanyagokat a csapatok maguk 
biztosítják. Az étel kereskedelmi forgalomba nem hozható, árusítani tilos! 
 

Főzőversennyel kapcsolatos információ, nevezés: 
kozjolet@gyulajzrt.hu, +36/70/550-2415  

mailto:kozjolet@gyulajzrt.hu


   

Egy a természettel…..családi piknik az erdőben 
„Rumcájsz” erdei főzőverseny 

Lengyel-Annafürdő 
2019. szeptember 28. 

 

JELENTKEZÉSI LAP főzőcsapatok részére 
 
Csapat neve: ..........................................................................................................  
 
Kapcsolattartó neve: ..............................................................................................  
 
Telefonszám, e-mail cím: ................................................................................……. 
 
Nevezési díj: 10.000,- Ft / csapat  
 
A nevezési díj tartalmazza: 1 db sátor, 1 db sörasztal garnitúra, tűzifa, vízvételi 
lehetőség, szemetes zsák.  
 
Kérjük a választott főzési módot aláhúzással megjelölni: FA / GÁZ  
Költségviselő, számlán vevő adatai:  
 
Név: ..................................................................................................................... 
 
Cím: ......................................................................................................................  
 
Adószám: .............................................................................................................  
 
Aláírásommal a versenykiírást a főzőcsapat nevében elfogadom.  
 
Dátum: 2019. .................................................  
 

..............................................  
Aláírás  

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 24. 

 
Információ és jelentkezés: +36/70/550-2415, kozjolet@gyulajzrt.hu 
 


