
JELENTKEZÉSI LAP 
prószasütő csapatok részére 

Beérkezési határidő: 2017. május 26. 
Keresztury Dezső VMK (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út. 21. penzes.kereszturyvmk@gmail.com) 

Helyszín: Dísz tér 

 
 

A csapat neve 

 

 

 

Létszáma 

 

 

 

A delegáló szervezet 

 

 

 

A csapatvezető neve 

 

 

 

Levelezési címe 

 

 

 

 

 

E-mail címe 

 

 

 

Telefon száma 

 

 

 

A részvétel általános szabályai 

1. A Prószafesztiválon történő részvétel a csapatok számára ingyenes, a sütési-főzési infrastruktúrát a rendező 

         Keresztury Dezső VMK biztosítja. 

2. A sütés-főzéshez szükséges alapanyagokat a résztvevő csapat biztosítja, melynek költségeihez a rendező   nem 

járul hozzá. 

3. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Prószafesztivál non-profit közösségi rendezvény, amelyen – a szerződött 

vendéglátóipari szolgáltatók kivételével – árusításra nincs lehetőség. 

4. A jelentkező tudomásul veszi, hogy sem készen hozott, sem a helyszínen előállított termékeit kereskedelmi 

forgalomba a Prószafesztivál során nem hozhatja, azzal hasonlatos tevékenységet nem folytathat. 

5. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a sütés-főzés, valamint a kínálás során betartandó valamennyi 

élelmiszerhigiéniai szabályért teljeskörűen felel, amely felelősséget a rendezőre semmiféle formában sem 

háríthat át. 

6. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a 3., és 4. pontokkal ellentétes magatartásáért kizárólagos, és teljeskörű 

felelősséget visel valamennyi ellenőrzésre jogosult szerv felé, amely felelősséget a rendezőre semmiféle 

formában sem háríthat át. 

7. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Prószafesztivál elsősorban családi rendezvény, ahol a társadalmi 

viselkedés általános szabályait köteles betartani. 

8. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a rendező által részére átvételi elismervényen átadott valamennyi 

eszközért kártérítési felelősséggel viseltetik. A kártérítési felelősség körébe nem tartoznak bele a 

rendeltetésszerű használatból, vagy nem gondatlanságból bekövetkező káresemények. 

9. Jelentkező részére a rendező térítésmentes lehetőséget biztosít az őt delegáló, vagy támogató szervezet(ek) 

promotálására, amely tevékenység azonban nem kerülhet ellentétbe sem a Prószafesztivál céljával, sem pedig 

általános jellegével, illetve nem okozhat közbotrányt, nem ütközhet közerkölcsbe. A jelentkező promóciós 

tevékenységéért teljeskörű felelősséggel viseltetik, amely felelősséget a rendezőre semmiféle formában sem 

háríthat át. 

 

A Prószafesztiválon való megjelenés általános szabályait megismertem, elfogadtam, s a rendezvényre a fentebb 

megjelölt adatoknak megfelelően jelentkezem: 

 

Zalaegerszeg, 2017. 04. 24. 

                                                                                                                                                                    

                                                                                     ……….…………………………….                         
                                                                                                 csapatvezető aláírása 
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