Nevezési lap
III. Palotási Tortafesztivál
2016. május. 21.
A versenyre bárki nevezhet! Legyen az ügyes kezű háziasszony, lelkes amatőr vagy cukrász!
A téma szabadon választott, kivétel az Extra torta (hungarocell) kategória és az élő verseny.
Akár egyéniben, akár csapatban várjuk jelentkezését!
Jelentkezési lapokat a palotasitortafesztival@gmail.hu e-mail címre várjuk 2016 április 30-án déli
12 óráig.
A nevezés a nevezési díj befizetésével együtt válik érvényessé, amelynek legkésőbb május 7-ig meg kell
érkeznie a Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár (3042 Palotás, Szabadság út 26.) OTP Bankos
11741024-15454450 számlaszámra.
Név vagy csapatkapitány neve:
…........................................................................................
Csapatnév:
….......................................................................................................................
Csapattagok neve:
…............................................................................................................…...........................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................
Nevezési kategóriák :
 Hozott kategória: A téma szabadon választott
- Burkolt torta
Formatorta:…......... db. Mérte:........................
- Burkolt torta
Dísztorta:............db. Mérete:....................
- Krémes torta: …......... db. Mérete:.......................
- Édes sütemény: …...... -féle/ Tálca
 Extra torta: (Témája:„Magyarság:tájak,városok,épületek,népviseletek”) :…........ db. Méret:..........
 Cukorvirág :............. kompozíció
 Grillázs:............... db
Viszek több süteményt árusításra is. Húzza alá és írjon mennyiséget:
–
–

Igen
Nem

mennyisége:............

A torta felvágható kóstolásra
- burkolt torta esetén (a megfelelőt húzza alá)
-Igen
-Nem (csak piskóta és sima (alap) vajkrém esetleg rizsmassza)
- Sütemény(ek) neve :
........................................................................................................…...................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
-Torta(ák) íz világa:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

- Élő versenyre nevezési kategóriák (a megfelelőt húzza alá): Témája: István a Király
– Családi vegyes kategória (gyermekek és szülő)
– Egyéni kategória
Cukrász végzettséggel rendelkezik: (megfelelőt húzza alá) a cukrásztanuló a cukrászt jelölje meg.
-Igen (Tanuló)
-Nem
Postacím: ….....................................................................................................................
E-mail cím: …...................................................................................................................
Telefonszám: …................................................................................................................
Nevezési díj kategóriánként és nevezett alkotásonként 1000 Ft, amelyet az alábbi számla számra kérünk
elutalni a nevezés elküldésétől számított 2 héten belül, de legkésőbb május 7-ig!
Számlaszám: 11741024-15454450 (OTP Bank)
Kérjük, minden esetben tüntesse fel megjegyzésként: Nevező neve + III. Palotási
nevezési díj!
A nevezés több kategóriában is lehetséges!

Tortafesztivál

Aláírásommal nyilatkozom, hogy a versenykiírásban rögzítetteket elfogadom.
Hozzájárulok, hogy az esemény alkalmával rólam és alkotásaimról fotó és videofelvétel készülhessen,
amelyet a szervezők az esemény dokumentálásához, híreléséhez, reklámozásához felhasználhatnak,
nyilvános felületen (pl. az esemény közösségi oldala) közzétehetnek.
Aláírásra a helyszíni regisztráláskor is lehetősége lesz!

…………………………………
nevező aláírása

