Meghívó!
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége ezúton tudatja minden tisztelt
NAVNYOSZ soraiba tartozó klubtaggal, hogy

2019. szeptember 07-én 10,00 órai kezdettel
megrendezésre kerül az immár hagyományos

II. NAVNYOSZ tagok nyárbúcsúztató találkozója,
melyre minden klubtagot szeretettel meghívunk.
( A rendezvényen a klubtagokon kívül részt vehet a klubtag házastársa, élettársa, gyermekei, és unokái)
Helyszín: NAV KEKI Oktatási Központja és Csónakháza (Budapest, Királyok útja 317-319.)

Tervezett programok:
8.00-10.00

10.00-10.30

10.30-16.00
10.30-16.00
10.30-16.00
10.30-16.00
10.30-16.00
10.30-16.00

10.15-11.00

10.30-12.00
10.30-11.00
11.00-11.30
11.00-11.30
11.30-12.00

A főzőverseny elkezdése, az étel alapanyagok előkészítése. A
nyárbúcsúztató fesztiválra érkezők fogadása, eligazítása. A padok
asztalok telepítése.
A nyárbúcsúztató fesztivál hivatalos megnyitása. A megnyitóbeszéd,
a meghívottak köszöntése, a meghívottak esetleges hozzászólása. A
napi program ismertetése.
Folyamatos Programok
Hajózás a Dunán (római gálya, vagy hasonló vízi eszköz.
Ugráló vár és arcfestés a gyerekek részére.
Arcfestés igény szerint a felnőttek részére is. ( Ugráló vár nem!!)
Kreatív kézműves foglalkozás gyermekeknek
A program zenei aláfestése a meghívott zenekar közreműködésével,
zenei kívánságműsor.
Egészségügyi szűrősátor.
Úszómedence igénybevétele.
Időponthoz kötött programok
Jelentkezés a különböző versenyekre az információs pultnál
(sörivó, kötélhúzás, kapura rúgás, férfi lábszépségverseny, dunai
hajózás, stb.)
Bevetési csoport légpuska lövészete.
Bevetési csoport akció bemutatója.
Kapura rúgás vetélkedő gyerekeknek.
Főzőcsoportok látogatása, beszélgetés a versenyzőkkel, a
versenybírók esetleges észrevételei.
A vendégsereg meglátogatása, nyilatkozatok készítése, felhívás a
sztori gálára.

12.00-12.20
Kötélhúzó verseny.
12.00-12.30
A főzőversenyen elkészült ételek bemutatása a zsűrinek.
12.30-13.00
Ebédszünet. Jó ebédhez szól a nóta.
13.00-13.15
Sörivó verseny .
13.15-13.45
A főzőverseny eredményhirdetése, a díjak és elismerések átadása.
13.45-14.15
Pénzügyőr zenekar Gyep show bemutatója.
14.15-14.30
Férfi lábszépség verseny.
A programmódosítás, valamint az időpont változtatás jogát fenntartjuk.
A végleges program a rendezvény helyszínén kerül kifüggesztésre és ismertetésre.
A rendezvényen való részvétel a résztvevők számára teljesen díj-és költségmentes. A helyszínre való belépés
előzetes regisztrációhoz kötött.
A regisztráció végső időpontja: 2019. augusztus 25.-ig
A regisztráció során kérjük feltüntetni a résztvevő klubtag nevét, a vele együtt érkezők nevét, és
hozzátartozói státuszát, továbbá minden belépő személy lakcímét. Ezt a főzőversenyen résztvevő csapatok
tagjai is tegyék meg, mert a rendezvény helyszínére való belépés miatt szükséges.
Különösen fontos a regisztráció a résztvevők részére biztosítandó eszközök (székek, asztalok, stb)
felmérésében.
A résztvevők részére - a főzőverseny nevezési feltételei szerinti térítés ellenében - ebéd biztosítható.
Kéjük, hogy aki ebédelni szeretne, a fenti nevezési feltételeket tanulmányozza át, és az abban foglaltak
alapján igényelje meg az ebédellátását.
A fesztiválra regisztrálni elektronikus úton Bozányné Nemes Ritánál lehet a nyugdijas@nav.gov.hu címen
Mindenkit szertettel várnak, és kellemes kikapcsolódást kívánnak:
a szervezők

Versenyfelhívás
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége a hagyományok megőrzése, ápolása,
valamint a hagyományos magyar ízek és gasztronómia iránt érzett elkötelezettsége, továbbá az általa
képviselt nyugdíjasok ez irányú tevékenységét népszerűsítve meghirdeti az

II. NAVNYOSZ magyar ízek fesztiválja
hagyományőrző gasztronómiai versenyt
I. helyezés: Serleg + elismerő oklevél,
II. helyezés: Serleg + elismerő oklevél
III. helyezés: Serleg + elismerő oklevél
Ezen kívül minden résztvevő csapat oklevelet kap.
Az első helyen végzett csapat jutalma továbbá, hogy egy évig birtokolhatja a
NAVNYOSZ mesterszakács vándorserleget.
A verseny helyszíne: NAV KEKI Oktatási Központja és Csónakháza (Budapest, Királyok útja 317-319.)
Időpontja: 2019. szeptember 07.
Nevezési határidő: 2019. augusztus 25.
További részleteket, a lebonyolítás menetét a „Nevezési feltételek” dokumentum tartalmazza
Mindenkinek eredményes versenyt, és sok sikert kíván:

A szervező bizottság nevében:
Nagy Gyula és
Varga István
projekt felelősök

II. NAVNYOSZ magyar ízek fesztiválja
gasztronómiai verseny részvételi és nevezési

szabályok, a versenyek lebonyolításának

menete
Részvételi szabályok:
A főzőverseny lebonyolítása egyfordulós.
Minden klubból, tetszés szerinti csapat indulhat. A csapatok létszáma legfeljebb 3 fő lehet.
Egy klubból akár több csapat is nevezhet a versenyre.
A nevezés úgy történik, hogy a versenyre benevezni kívánó csapat jelentkezési szándékát a versenykiírás
mellékletét képező jelentkezési lap kitöltése és a régiófelelősnek történő eljuttatásával jelzi. A
régiófelelősök a jelentkezéseket összegyűjtve megküldik elektronikus, vagy papír formátumban a
NAVNYOSZ titkárságra. ( E-mailcím:nyugdijas@nav.gov.hu vagy 1093 Budapest Mátyás u. 16.) legkésőbb

2019. augusztus 25-ig.
A versenyre szabadtűzön, (tűzifa, vagy gázégő igénybevétele lehetséges) bográcsban elkészített
bográcsgulyással lehet nevezni. (Nem babgulyás!!)
A bírálati szempontok az alábbiak:
-

az étel alapanyagok előkészítési menete,
a munkakörnyezet, tisztaság, öltözet,
tálalás,
íz világ, íz harmónia,
az étel hagyományos alapanyagokból készül.

Az elkészült ételből, azt megfelelő módon tálalva, egy adag kóstolót kell a zsűri részére biztosítani.
Figyelem! Nevezés nélkül, vagy nem a versenykiírásban szereplő étel elkészítése esetén a csapat nem
díjazható.
A verseny lebonyolításának ideje: 2019. szeptember 07.
Helyszín: NAV KEKI Oktatási Központja és Csónakháza (Budapest, Királyok útja 317-319.)
A lebonyolítás során az étel elkészítéséhez használt edények, főzőberendezések, tüzelőanyag helyszínre
szállítása saját költségen történik.
Az alapanyagok beszerzése szintén saját (klubköltségen) valósítható meg.
Ennek megfelelően tehát a csapatok részvételi feltételeinek biztosítása a klubok felelőssége.
A helyezéseket független külső/ belső szakértő zsűri fogja eldönteni.
A zsűri a részvétel során nem csak az elkészített ételt zsűrizi, hanem különdíjban részesíti a legvidámabb
csapatot, valamint a legszebb sátort.
Ez utóbbi a munkakörnyezet, tisztaság, öltözet, díszítés és hasonlókat foglal magába.

Ugyanaznap, a versennyel egyidejűleg kerül megrendezésre az II. NAVNYOSZ tagok nyárbúcsúztató
fesztiválja, melynek programja a későbbiekben kerül ismertetésre.
Mivel a verseny lebonyolítása egybe esik a nyárbúcsúztató fesztivállal, így az ott megjelent résztvevők és a
vendégek étkezési ellátását a csapatok által megfőzött ételből valósítjuk meg.
Ennek lebonyolítása, és finanszírozása az alábbiak szerint történik:
A csapatok mérjék fel, hogy a klubból, a klub szervezésében hány fő fog részt venni a rendezvényen.
Ennek alapján már eldönthető, hogy hány fő ellátásáról kell gondoskodniuk.
Vélhetően minden résztvevő annak a klubnak az ételét fogja fogyasztani, amely klub szervezésében a
rendezvényen részt vesz.
Az elkészült étel után az étkezési ellátást biztosító klub a klubtagjai (csak a klubtagok) számától függően
személyenként 500.-Ft támogatásra tarthat igényt.
Az étkezéssel ellátott nem klubtagok esetében pedig a versenyre benevező klub dönthet úgy, hogy
személyenként támogatás címén összeget kér az ellátás után.
Ezt az összeget a klub önállóan állapítja meg.
Vagyis a NAVNYOSZ 500.-Ft-tal támogatja fejenként a főzőversenyre benevezett klub klubtagjainak
ellátását, míg a nem klubtagok, valamint a csapatot nem indító klubok részére ilyen támogatás nem jár.
A klubtagok utáni támogatás utófinanszírozott, a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvényen
résztvevő, a versenyre benevezett klub klubtagjairól készült jelenléti ív benyújtásával igényelhető.
Abban az esetben, ha valamely klub csapattal nem indul a főzőversenyen, de a nyárbúcsúztató fesztiválon
rész kíván venni, és igényli az ellátást, úgy a versenyre benevezett valamelyik csapattól, a választott csapat
klubja részére támogatási jogcímen megfizetett összeg fejében jogosult az ellátásra.
Ennek gyakorlati kivitelezése oly módon történik, hogy a klub közvetlenül megkeresi azt a klubot, aki indít
csapatot, és hozzá bejelentkezik ellátásra. Ebben a régiófelelősök tudnak információval szolgálni, akik
feladata, hogy támogassák a régióból induló csapatokat, illetve összehozzák a csapatokat és az ellátottakat.
Azt, hogy a főzést végző klub az ellátottaktól milyen összegű támogatást kér, ezt a klubok egymás között
rendezik le.
Például: A debreceni klub indít két versenyző csapatot, és a klub 24 fő klubtaggal és 12 fő nem klubtaggal
kíván részt venni a rendezvényen. Ugyanakkor a nyíregyházi klub, csapatot nem indít, de szeretne ellátást
igényelni a debreceni klubtól 18 fő részére. (Megkéri a debreceni klubot, hogy 18 fő részére biztosítson
ebédet.) A debreceni klub döntése, hogy a nem klubtagok 600.-Ft összegű támogatás előzetes befizetése
után jogosultak az ellátásra. A saját klubtagjaitól viszont nem kér támogatást.
Ekkor a debreceni klub a 12 fő nem klubtag, és a 18 fő idegen klub tagja után támogatás címén (12+18) x
600=18.000.-Ft-ot kér, ugyanakkor a 25 fő klubtag után megigényli a 24 x 500 = 12000-Ft központi
támogatást.
Így gyakorlatilag 18.000 + 12.000 = 30.000.-Ft-hoz jut, amiből 54 ember ebédjét kell megfőzni.
Határidők, felelősök
A főzőverseny lebonyolításáért felelős személyek: Nagy Gyula Észak-alföldi régió régiófelelőse
Varga István klubvezető debreceni klub

A megfelelő helyszíni berendezések asztalok, székek, padok elegendő számú biztosítása érdekében a
régiófelelősök jelezzék az induló csapatok számát, a nevezési lapok megküldésével, továbbá hogy a régióból
hány személy várható a rendezvényre.
Továbbá kérünk minden régiófelelőst, és klubvezetőt hogy a klubtagokkal ismertessék a lehetőségeket,
hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a versenyen.

Nevezési lap
Verseny: II. NAVNYOSZ magyar ízek fesztiválja gasztronómiai verseny

Időpont: 2019. szeptember 07.
Készítendő étel: Bográcsgulyás

Csapat neve: ……………………………………………………………………

Csapattagok neve:
1)…………………………………………………………….
2)…………………………………………………………….
3)…………………………………………………………….

A csapat a jelen nevezési lap kitöltésével és csapatvezető aláírásával kinyilvánítja a nevezési szándékát a
gasztronómiai versenyen való részvételre és a klubból érkező – Jelenléti íven felsorolt - klubtagok
ellátására.

Kelt:……………………………………………………..

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

Jelenléti ív
A II. NAVNYOSZ Magyar ízek fesztiválja gasztronómiai verseny résztvevőiről.
A verseny helyszíne: NAV KEKI Oktatási Központja és Csónakháza (Budapest, Királyok útja 317-319.)
A verseny időpontja: 2019. szeptember 07
A jelenléti ív a versenyen csapatot indító klub klubtagjainak biztosított 500.-Ft támogatás igényléséhez nyújtandó be.
A jelenléti íven csak klubtag szerepelhet, és csak annak a klubnak a klubtagja, aki a gasztronómiai versenyre csapatot
indított.

A klub megnevezése: …………………………………………………………………………………
sorszám Név
Lakcím
Aláírás

sorszám Név

Lakcím

Aláírás

