
 
 

 

NEVEZÉSI LAP 

 

A főrendezvény időpontja: 2021. augusztus 28., szombat 

 

A csapat neve: ______________________________________________________ 

Főszakács: _________________________________________________________ 

1. segédszakács: _____________________________________________________ 

2. segédszakács: _____________________________________________________ 

Kapcsolattartó személy: ________________________________________________ 

Cím:_____________________________________________________________ 

Telefon (mobil): ______________________ E-mail: ______________________ 

 

Az igényelt versenyhely helyszínének rövid leírása: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

A fenti csapatot benevezem versenycsapatként  

- nevezési díj 120,00 €, 

Fizetési határidő 2021. augusztus 20. 

Ha szeretnék a rendezvényt anyagilag vagy bárhogy másképp támogatni, akkor az 

info@ztr.si címre fordulhatnak.  

 

 

mailto:info@ztr.si


 
 

 

Fizetés: 

• Banki átutalással a következő számlára: IBAN: SI56 0125 9600 0000 768 

(Banka Slovenije), kedvezményezett: Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva 

• A kitöltött nevezési lapot a fizetési bizonylattal együtt a következő címek 

egyikére kell elküldeni: 

a) e-mailben: tic@ztr.si 

b) postán: Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva, Csente, Lendvai út 19, 

9220 Lendva 

A csapat alulírott képviselője kijelentem, hogy csapatom: 

1. elfogadja a »Bográcsfeszt 2021« a szervező által meghatározott teljes 
versenyszabályzatát; 

2. egyetért a »Bográcsfeszt 2021« című katalógusban való 
szerepeltetésével, és engedélyezi, hogy a rendezvényen készült fotó- és 
videóanyagot a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva további 
promóciós céljaira felhasználja. 

 

A kitöltött űrlapokat (1. és 2. sz. melléklet) szíveskedjen a rendezvény napján 
magával hozni és a hozzávalók átvételekor átadni. 

A csapat alulírott képviselője egyetértek azzal, hogy a szervező az általunk 
megadott adatokat az erre vonatkozó adatvédelmi szabályokkal összhangban 
fog eljárni és az adatokat az esemény céljára és tájékoztatására fogja haszálni. 

 

 

A nevezés dátuma: ___________  A csapat képviselőjének aláírása:________________ 

 

 



 
 

 

1. SZ. MELLÉKLET - A SZAKÁCS EGÉSZSÉGÜGYI 

HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NYILATKOZATA 

a munkafolyamat során terjeszthető betegségek bejelentésével kapcsolatos 

kötelezettségéről 

 

A _______________________________________________ csapatot képviselő 

__________________________________________ főszakács kijelentem, hogy 

csapatom egy tagjánál sem jelentkeznek a következő egészségügyi problémák, 

illetve tünetek:  

• hányás, 

• hasmenés, 

•  gyulladásos bőrelváltozások (tályog, fekélyes sebek, stb.), 

• fül- és orrváladék 

 

Kijelentem, hogy amennyiben a fenti egészségügyi problémák a verseny során 

jelentkeznének, az érintett személy önként ki fog válni a versenycsapatból. 

 

 

Lendván, ________________    A főszakács aláírása: ______________________

  



 
 

 

2.  SZ. MELLÉKLET - ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 

A ____________________________________________________ csapat igazolja, hogy 

»BOGRÁCSFESZT 2021« rendezvény szervezőjétől a bográcsfőző versenyre kifogástalan 

állapotban átvettük a következő felszerelést: 

 

  Tekmovalna ekipa 

 Felszerelés Mennyiség 

a) Tűzoltóasztal 1 

b) Tűzoltópad 2 

c) Háromlábú bográcsállvány 1 

d) Zománcozott kondér 1 

e) Napernyő 1 

f) Napernyőtalp 1 

g) Tűzhely 1 

 

 

Kijelentem, hogy a felszerelést sértetlen és tiszta állapotban szolgáltatjuk vissza. Amennyiben 

a felszerelésen kár keletkezne vagy elveszne, a teljes kárt megtérítjük a szervezőnek.  

Alulírott anyagi garanciát teszek, hogy az esetleges károkat és a nem visszaadott tárgyak 

értékének árát fedezem. 

 

 



 
 

 

 

 

Alulírott állandó lakcíme:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Lendván, ______________________    Aláírás: ___________________________ 

 

A felszerelést kiadta:    A felszerelést átvette: 

(vezeték- és utónév nyomtatot betűkkel)    (vezeték- és utónév nyomtatot betűkkel)  

_____________________________  ____________________________ 

(aláírás)       (aláírás) 
 

 

Esetleges megjegyzések a felszerelés visszaszolgáltatásakor: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

A visszaszolgáltatott felszerelést átvette:   A visszaszolgáltatott felszerelést átadta: 

(vezeték- és utónév nyomtatot betűkkel)    (vezeték- és utónév nyomtatot betűkkel)  

_____________________________  ____________________________ 

(aláírás)       (aláírás) 

 


