8. Borforraló Fesztivál – 2018. 02. 24.
Jelentkezési és regisztrációs lap

Csapat neve:

Képviselő neve és címe:

Telefon:

Nevezett bor mennyisége:

E-mail:

Fajtája:

Nevezési díj fizetésének módja (lásd nevezési feltételek):

A nevezési díjon (25 kóstolójegy) felül leadott fesztiváljegyek száma:

Marcali, 2018. 02. 24.

…………………………………………
képviselő aláírása
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Nyilatkozat

Alulírott .……………………………………………….. felelősségem teljes
tudatában nyilatkozom, hogy a Borforraló fesztivál (2018. február 24.)
versenyére ………………………………………..… származó / saját borral
neveztem. Nyilatkozom továbbá, hogy a versenyre benevezett bor emberi
fogyasztásra alkalmas.

Marcali 2018. 02. 24.

……………………………………
résztvevő

2

Részvételi szabályzat
I. Általános tudnivalók
A Borforraló fesztivál szervezője:
Marcali Városi Kulturális Központ – 8700 Marcali, Múzeum köz 5.
Képviselője: Vigmondné Szalai Erika igazgató (vigmond.erika@gmail.com)
Kapcsolattartó: Háromi-Horváth Krisztina (haromi.kriszta@gmail.com)
Elérhetőség: 85/510-503; 85/510-448
Megnevezés a szabályzatban, továbbiakban Szervező.
A rendezvény időpontja: 2018.02.24. 14:00-22:00
Helyszíne: Marcali, Piac tér
A terület átvétele: 12:00
Terület elhagyása: 22.00
Nevezési feltételek:
-

-

-

-

A csapatok tetszőleges mennyiséggel, de minimum 10 liter borral nevezhetnek a
versenyre.
Nevezési díj: 25 fesztiváljegy leadása, vagy ezzel egyenértékű összeg (7500,- Ft)
megfizetése. (Amennyiben a csapat nem tudja összegyűjteni a 25 fesztiváljegyet, úgy
a különbözetet kell megfizetni.)
A versenyben csak a helyszínen elkészített forralt borral lehet részt venni.
A szükséges edényzetet és melegítőeszközöket a csapatok saját maguknak biztosítják.
A forraláshoz gázégő, vagy üst használata engedélyezett. Áramvételezésre csak
korlátozott lehetőség van.
A szervezők – amennyiben a csapatok kérik – egy asztalt és két padot biztosítanak a
versenyzőknek
Minden csapat az általa használt eszközökért felelősséget vállal, valamint nyilatkozik
a szervezők felé a bor származásáról, és aláírásával igazolja, hogy elfogadja a
részvételi szabályzatot.
A csapatok tudomásul veszik, hogy a verseny keretében megforralt borokat nem
árusíthatják, csak a szervezőnél váltott fesztiváljegyek ellenében kínálhatják.
A helyeket legkésőbb 13:30 óráig el kell foglalni.
A verseny 14:00 órakor kezdődik és 16:00 óráig tart. Eredményhirdetés 17:00 órakor.

A szervezők vállalják, hogy a fesztiváljegy ellenében kiadott bor mennyiségét – a leadott
fesztiváljegyek száma alapján – elszámolják. A fesztiváljegyeket távozáskor le kell adni a
szervezőknek a téren felállított „infosátornál”. Az elszámolás ideje és helye: február 24.
(szombat) a rendezvény helyszínén, illetve február 26. (hétfő) 08:00 órától 16:00 óráig a
Kulturális Korzóban.
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II. Jelentkezés, helykijelölés
1. A Szervező által biztosított jelentkezési/regisztrációs lap és a hozzátartozó nyilatkozatok
kitöltése kötelező. Résztvevők igényeinek figyelembevételével a terület helykiosztását a
szervezők határozzák meg. A kért terület nem cserélhető el és nem növelhető, csak a Szervező
előzetes hozzájárulásával adható tovább akár csak részben is más Résztvevőnek.
2. Résztvevők kötelezik magukat, hogy a területet olyan állapotban adják vissza amilyenben,
kapják. Az okozott kár megtérítése a Résztvevő kötelessége. A maradandó kárt szenvedett
elemeket a károkozónak a szervező kiszámlázza.
3. A Résztvevő köteles a napi tevékenység, ill. az építési és bontási munkák során keletkezett
hulladékot a hulladékgyűjtő konténerbe eltávolítani, ill. az általa elfoglalt területet rendben
tartani.
4. A Résztvevő köteles az érvényben lévő hatósági rendelkezéseket betartani.

III. Tűzvédelmi előírások
A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet határozza meg.
1. Tűzveszélyes tevékenység: Tűzveszélyes tevékenységnek minősül minden olyan
munkafolyamat, technológiai eljárás, amelynek során nyílt lánggal, izzással, magas hő
fejlődéssel járó munkafolyamatot végeznek. Tilos a területen baleset- és tűzveszélyes anyagot
felügyelet nélkül hagyni!
2. Nyílt területen a dohányzás megengedett.
3. Közlekedési utak: A terület közlekedési útjait teljes szélességében biztosítani kell,
leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A jóváhagyott rendezési tervtől eltérni nem szabad.
4. Villamos berendezés: A hálózatot a megengedett üzemszerű terhelésnél nagyobb terhelés
alá vonni nem szabad. Ezért a Borforraló fesztiválon a szervezők korlátozott lehetőségben
tudnak áramvételi lehetőséget adni a résztvevőknek, a rendezvény hangosítása és a világítás
áramigényének biztosítása miatt.

Marcali, 2018. 02. 24.

Tudomásul vettem: ………...……………….…………………
Résztvevő aláírása
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