SZABÁLYZAT
SZÉKELY ÍZEK GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
A Csíkszeredai Városnapok keretében megszervezésre kerülő SZÉKELY ÍZEK
GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL 2017. augusztus 4–6. között várja a résztvevőket és az
érdeklődőket.
Az eseményen részt vehetnek a Csík, Udvarhely, Gyergyó és Háromszék régióban bejegyzett
kereskedelmi és közélelmezési egységek.
Szervezők: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Hargita Közösségi
Fejlesztési Társulás és a Munkáltatók Országos Szövetsége – Hargita Megyei Kirendeltség.
Helyszín: Csíkszereda, a Sapientia EMTE egyetem mögötti parkoló és a Mihail Sadoveanu
utca.
Általános előírások:
Jelen szabályzat meghatározza a SZÉKELY ÍZEK GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL benevezési
és részvételi módozatait és vonatkozik mindazon résztvevőkre, akik a 2017. augusztus 4–6. közötti
időszakban a fesztiválon részt vesznek. A szabályzat értelmében és a rendezvény zavartalan
lebonyolítása érdekében a szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják, eltávolítsák azokat a
személyeket, akik a résztvevők vagy a vendégek számára kellemetlen, veszélyes helyzeteket
teremtenek.
Részvételi feltételek:
- A résztvevők benevezése a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás által történik: 530190
Csíkszereda, Szabadság tér 5., tel.: 0736 883 803, e-mail: mezeyzsolt@hargitamegye.ro;
- A benevezéssel a résztvevők vállalják jelen szabályzat tudomásul vételét és betartását;
- A benevezési díj 200,00 lej (18 m²-es felületre), melyet készpénzben vagy banki átutalással lehet
befizetni a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás által kibocsátott számla ellenében;
- Részt vehetnek azon közélelmezési kereskedelmi egységek, amelyek profiljába tartozik a
hagyományos székely ételek készítése és amelyek legkevesebb 3 éve közélelmezési tevékenységet
folytatnak, valamint rendelkeznek megfelelő felszereléssel a szabadtéri kiszolgáláshoz;
- A benevezésnél a résztvevőknek be kell mutatniuk az elkészítendő és kiállításra kerülő ételek
jegyzékét;
- A benevezésnél a résztvevőknek be kell mutatniuk a kiállító- és kiszolgálófelület vázlatát (rajz
vagy fotó);
- A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás részvételi igazolást állít ki minden résztvevőnek;
- A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazolása alapján Csíkszereda Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala kereskedelmi engedélyt bocsát ki a benevező egységek számára;
Az engedély kiváltása érdekében a résztvevőknek a polgármesteri hivatal Kereskedelmi
irodájánál (7-es sz.) kell jelentkezniük a következő iratokkal:
a.) a kereskedelmi egység statútuma és bejegyzési bizonylata – a jogi személyek esetében,
valamint bejegyzési bizonylat az engedélyezett természetes személyek, az egyéni vállalkozások és
családi vállalkozások esetében;
b.) az engedélyt kérvényező személy személyazonossági igazolványa;
c.) a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság élelmiszer forgalmazásra vonatkozó
ideiglenes engedélye;
d.) a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság élelmiszerforgalmazásra vonatkozó ideiglenes engedélye.
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A Fesztiválon résztvevőknek saját termékekkel kell jelentkezniük a következő kategóriákban:
• Székely, hagyományos ízvilágú melegkonyhai készítmények – a főtt vagy sült
ételféleségeket a Fesztiválon készítik el. A tűzhely kialakításához kötelező a tűztálca
használata.
• Székely, hagyományos ízvilágú hidegkonyhai készítmények (hidegtálak) – a Fesztiválra
elkészített és csomagolt vagy ömlesztett ételféleségekről van szó. Ebbe a kategóriába
tartoznak a: sajtfélék, húskészítmények, konzervált zöldségek és gyümölcsök. Ugyancsak
idetartoznak a friss vagy szárított gyümölcsök. A hideg ételkészítményeket nem zsűrizik.
A résztvevők száma korlátozott. Jelentkezési határidő: 2017. július 17.
A fesztivál leírása:
• A résztvevők a kijelölt helyeiket 2017. augusztus 4., péntek, 8.00 – augusztus 7., hétfő 02.00
óra között foglalhatják el.
• A kiállítási és kiszolgálási felületek berendezésére 2017. augusztus 4-én, pénteken, 8.00–
14.00 között kerül sor;
• A résztvevők egyéni kiállítási és kiszolgálási felületet alakítanak ki, amelyekről ezt
megelőzően egy tervet nyújtanak be a szervezőknek elbírálásra; a résztvevők a kijelölt teljes
felületet kötelesek berendezni;
• A résztvevők 2017. augusztus 4-én, pénteken 16.00 órai kezdettel kezdhetik kiszolgálni az
érdeklődőket/vásárolókat és kötelesek a fesztivál egész ideje alatt biztosítani a vásárlók
zavartalan, minőségi kiszolgálását;
• Az alapanyagokkal való ellátást szombaton és vasárnap (2017. augusztus 5–6.) lehet
lebonyolítani, a 8.00–10.00 óra közötti időszakban;
• A szervezők kérésének megfelelően a résztvevőknek a fesztivál ideje alatt egy alkalommal
egy legtöbb 60 perces időtartamú kulturális programot kell biztosítaniuk: népzene- vagy
néptánc-előadás, gasztronómiai tematikájú előadás, szakácsok/séfek meghívásával,
hagyományos ételek bemutatása, borkóstoló, ételbemutató stb.
A résztvevők kötelezettségei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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A résztvevőknek be kell tartaniuk a Csíkszeredai Városnapok 2017 szervezésére vonatkozó
polgármesteri rendelet előírásait;
A résztvevőknek rendelkezniük kell a Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által kibocsátott
kereskedelmi engedéllyel;
A résztvevők kizárólag az engedélyben feltüntetett kiállítási felülettel rendelkeznek;
A résztvevők betartják a rendezvény programját: 00.00 óra után tilos bármiféle zenei
program szolgáltatása, és legkésőbb 02.00 óráig a kiállító- és a kiszolgálófelületek bezárnak;
A résztvevők kötelesek kifüggeszteni a termékek nevét és árát, mind román, mind pedig
magyar nyelven;
Csak készpénzes fizetéses lehetőség adott, így a résztvevőknek rendelkezniük kell
pénztárgéppel;
A résztvevőknek kötelességük betartani a vonatkozó állat-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírásokat;
A vonatkozó törvényes rendelkezéseknek megfelelően a résztvevők kötelesek látható helyre
kifüggeszteni az ételféleségek, a fogások összetevőinek a listáját;
A résztvevőket terheli a forgalmazott/elkészített ételféleségek minőségének a garantálása, a
készítményeknek frisseknek, fogyaszthatónak és épnek kell lenniük, nem képezhetnek
semmiféle veszélyfaktort a fogyasztókra nézve;
A résztvevők a rendelkezésre álló felületen (1 szett / 3 m²) biztosítják a szükséges asztalokat,
padokat az ételféleségek megfelelő felszolgálásához, szemeteseket, továbbá a kiszolgáláshoz
szükséges étkészletet (tányérok, tárolók, evőeszközök, poharak, csomagolóanyagok);

•
•

•

•
•
•
•

•

A résztvevők minden körülmény között udvariasan viselkednek az érdeklődőkkel,
vásárlókkal, a többi résztvevővel és biztosítják az esemény zavartalan lebonyolítását;
A résztvevők magaviselete a fesztivál időtartama alatt nem adhat okot semmiféle feszültségvagy problémakeltésre, a résztvevők nem lehetnek rombolások elkövetői, vagy tétlen
szemlélői. Ebben az értelemben a fesztivál helyszínét a szervezők által szerződtetett őrzővédő egységek ellenőrzik;
A résztvevők kötelessége óvni a kiállítási és kiszolgálófelületeket, valamint a hordozható
kemencék, sütők alatti aszfaltozott, térkövezett felületet. Résztvevők kötelessége a
rendelkezésre álló felület tisztán tartása, olajfoltoktól, égési nyomoktól óvása, a felület
eredeti állapotában hagyása;
Tilos az ételhulladék vagy a felhasznált alapanyag-maradékok szennyvízcsatornába dobása,
tilos bármilyen szemét zöldövezeten való eldobása;
Tilos a zöldövezeten vagy az aszfalton való tűzgyújtás. A tűzgyújtáshoz és tápláláshoz
kötelező a tűztálca használata;
Csakis a parkolási tilalom alatt álló területen kívül lehet parkolni;
A résztvevők felelnek a vonatkozó munka- és tűzvédelmi foganatosítások betartásáért, jelen
szabályzat elfogadása, annak tudomásulvételével nem terheli felelősség a szervezőket. A
résztvevőknek rendelkezniük kell tűzoltókészülékkel;
Bármely veszélyhelyzet lehetőségét, vagy arra utaló jeleket azonnal a szervezők tudomására
kell hozni a gyors intézkedés érdekében;

Díjazás:
• Az ételféleségeket tematikusan zsűrizik: az alapanyagok használata (csak hagyományos
fűszerek használhatóak), az összetevők, a tálalás, a higiéné, a felszolgálási mód és az étel
bemutatása szerint;
• Minden nap elején pontosítják az aznap zsűrizésre kerülő ételek számát;
• A zsűri 5 személyből fog állni;
• A díjazásra a fesztivál színpadján kerül sor, minden nap 18.00 órai kezdettel;
Az első napon a legeredetibb levesételt díjazzák. Szempontok: készítési mód, alapanyagok,
fűszerek, tálalás, higiénia, az étel története.
A második napon:
• A legeredetibb főétel
• A legjobb bográcsétel
Zsűrizési szempontok: készítési mód, alapanyagok, fűszerek, tálalás, higiénia, étel története.
A harmadik napon:
• A legjobb desszert
• A legeredetibb recept alapján készült étel
• A legjobban újragondolt (leginnovatívabb) recept alapján készült étel
• A leglátványosabb tálalás
• A leglátványosabb stand – a design, látvány alapján zsűriznek
• A legbulisabb stand, ahol a legjobb hangulat volt a 3 nap alatt
• A legnépszerűbb étel – egy elhelyezett urnába lehet a legnépszerűbb ételre voksoló
cédulákat elhelyezni.
• A legszebb standdíszítés
• Miss Gasztró – a legszebb hölgy a résztvevők közül – a résztvevők és az érdeklődők
választása alapján.
Minden érintett kategóriában szempont a készítési mód, az alapanyagok, fűszerek használata,
tálalás, higiénia, az ételféleség története.
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A szervezők biztosítják:
- A fesztivál helyszínét;
- A fesztiválra való belépési engedélyt;
- A főzéshez szükséges ivóvizet;
- Őrző-védő szolgálatot a fesztivál időtartamára;
- Színpadelemeket a kulturális programok bonyolításához;
- Hangosítást;
- A fesztivál népszerűsítését;
- Elektromos áramot – előzetes kérvényezés alapján, fizetés ellenében, a fogyasztás
függvényében történik.
A szervezők fenntartják a jelen szabályzatban foglaltak változtatásának jogát.
További információk az alábbi telefonszámokon igényelhetők:
Mezey Zsolt – tel.: 0736 883 803
Márk Dezső – tel.: 0744 643 710
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