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FELHÍVÁS 
 

KÁRPÁT-MEDENCEI  

I. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FŐZŐFESZTIVÁL 

2011. május 28. 

Győr-Gyirmót, Achilles Park 
 

Festői szabadidő parkban szeretettel várjuk és fogadjuk Magyarországról és a határokon túlról,  

a Kárpát-medencei I. Gyermek és Ifjúsági Főzőfesztiválra  

benevező csapatokat, hogy bemutassák tudásukat, szülőföldjük hagyományos konyhaművészetét. 

 

 A versenyt gyermek és ifjúsági kategóriákban hirdetjük meg.  

 Nevezési határidő: 2011 május 15.  

 A nevezéseket Deák Ferenc 9111 Tényő Munkás út 35., ill. az ilferi@falu-tv.hu e-mail címeken 

fogadjuk, amelyhez kérjük mellékelni a nevezési díj átutalásának igazoló bizonylat másolatát. 

 A jelentkezéseket elsődlegesen a beérkezés sorrendjében fogadjuk, amíg ezt a rendelkezésre álló 

hely megengedi. A szervezők a verseny sokszínűsége érdekében előnyben részesíthetik a külön-

böző vidékekről és településekről érkező jelentkezéseket.  

 A nevezési díj csapatonként 15000 Ft, amely fedezi a helybiztosítás (egyensátor, asztal és pad), a 

főzéshez szükséges egységcsomag és az engedélyezett tüzelőanyag (fa-faszén) költségét. A fő-

zéshez, terítéshez, dekoráláshoz minden csapat a saját kellékeit hozza magával.  

 A 15 éves életkorig számított gyermek korosztályban induló csapatokat egy-egy felnőtt segítheti. 

 A 16-22 évesek számára meghirdetett ifjúsági kategóriában induló csapatoknál a kísérők nem ve-

hetnek részt sem tevőlegesen, sem pedig tanácsaikkal a versenyfeladat elkészítésében.  

 Minden csapat csak egyazon nevezési korosztályba tartozó legfeljebb 4 gyermekből, ill. fiatalból 

állhat, a létszámba a gyermek kategóriában megengedett plusz egy felnőtt nem számít bele. 

 A csapatok tagjai részére szállást egységesen 3500-Ft/fő/ éj áron tudunk biztosítani a környék fa-

lusi turizmus vendégházaiban. Ezt az igényt szintén a megadott címeken kérjük jelezni.  

 A nevezési díjat és a szállásdíjat egyaránt a Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egye-

sület 58600324-11156277 Duna Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára kérjük átutalni. 

 A kísérőket és a versenyzőket egész nap hagyományőrző programok és játékok sora várja. 

 A további tudnivalókat a nevezés visszaigazolásakor írjuk meg részletesen, telefonon a mindent 

tudó főszervezőnk, Deák Ferenc hívható a 70/313-65-68 mobilszámon. 

 

Győr, 2011. április 12. 

  
 dr. Fekete Mátyás 
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