2018. JÚNIUS 9-10.

NEVEZÉSI LAP
KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!
Település neve:
Önkormányzat
neve:
Cím:
Honlap:
Adószám:
Polgármester
neve:
Telefon:
E‐mail:
Kapcsolattartó:
Beosztás:
Telefon:
E‐mail:

 Számla címzettje ugyanaz, mint fent, vagy az adatai:
Számlázási név:
Cím:
Adószám:
Kapcsolattartó:
Beosztás:
Telefon:
E‐mail:

A Nevezési Lap visszaküldésével a szerződő elfogadja a Részvételi Feltételeket.
Információ: Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., Nemzeti Regatta információs vonal: +36 20 253 0749, info@nemzetiregatta.hu

2018. JÚNIUS 9-10.
NEVEZÉS, RÉSZVÉTEL:
A nevezési díj magában foglalja az amatőr vitorlás pályaversenyen, a sárkányhajó futamon, a főzőversenyen való
részvételt, a kültéri sátorstandon való megjelenést és a színpadi bemutatkozás lehetőségét, valamint a rendezvény
hivatalos honlapján való egységes bemutatkozást.

Nevezési díj:

50.000,‐ Ft (ötvenezer forint) + Áfa / település csapata

Részvételi szándékát, kérjük X‐
el vagy aláhúzással jelölje.

Információk:



Amatőr vitorlás verseny
(A részvétel kötelező.)
szombat ‐ vasárnap





 Sárkányhajó futam
szombat ‐ vasárnap








 Települési Ízek Versenye
szombat ‐ vasárnap





 Sátorstandon való
bemutatkozás (9 m2)
szombat ‐ vasárnap
 Színpadi zenés / táncos
műsor / fellépés
 www.nemzetiregatta.hu
hivatalos honlapon való
megjelenés








Csapat létszáma: 7 fő
Bárki részt vehet a versenyen. Célja a településmarketing és imázsépítés!
Közéleti szereplők akár vitorlázási rutin nélkül, a gazdaság, a kultúra, a művészet, a
politika, a sport világából, vagy hétköznapi emberek, akik saját településüket két napon
át vízen és földön sportolva, főzve, színpadon bemutatkozva, komolykodva és nevetve,
tiszta szívvel képviselik a többezres közönség előtt.
A profi kormányost ‐ aki a települések által kiállított legénységet irányítja a verseny
során ‐ és az azonos típusú, azaz egyforma feltételeket és esélyeket garantáló vitorlás
hajókat a Balatoni Hajózási Zrt. biztosítja. A vitorlást csak a kormányos kormányozhatja.
Max. 50 település nevezését tudjuk fogadni. A jelentkezési lapokat beérkezési
sorrendben, a nevezési díj kiegyenlítése után tudjuk véglegesen elfogadni.
A nevezés feltétele a csapattagok neveinek határidőre történő megadása.
Csapat létszáma: 10 fő. A csapattagok nem lehetnek ugyanazok, mint a vitorlás verseny
résztvevői, a sárkányhajó futam versenyzőit külön kell nevezni.
A nevezés feltétele a csapattagok neveinek határidőre történő megadása.
A főzés helyszíne a település bemutatkozó sátorpavilonja.
A főzőversenyhez a szervezők biztosítják a víz‐, áram‐, és gázvételezés (gázpalack)
lehetőségét.
A főzőverseny két napos, egy vagy több ételkategóriában is indulhatnak a települések, a
zsűrizés ételkategóriák szerint történik. A kategóriák a nevezett ételek alapján kerülnek
a későbbiekben csoportosításra. A településükre jellemző étel elkészítése javasolt.
A csapattagok a választott fogásnak megfelelően maguk szerzik be az alapanyagokat,
illetve gondoskodnak a főzéshez és tálaláshoz szükséges egyéb eszközökről. (pl.
bogrács, ‐állvány, gázrózsa, tányér, evőeszköz, szalvéta, pohár, stb.)
Figyelem: A főző személy nem tud részt venni a vitorlás és sárkányhajó versenyző
csapatokban, mert a három program párhuzamosan zajlik.
A sátorpavilonban történő bemutatkozáshoz 1 sörgarnitúrát, és 220 V áramot
biztosítunk. (Egyéb berendezésekről, dekorációról, a sátron belüli áramelosztáshoz
hosszabbítóról és elosztókról a résztvevő település gondoskodik.)
A két nap alatt 1 alkalommal kb. 15 perc műsoridőt biztosít a szervező. A nevező
település zenés, táncos, a rendezvény színvonalához méltó fellépéssel, a műsorszámról
előzetesen tájékoztató anyag megküldésével nevezhet.
Egységes megjelenés, átlinkelési lehetőséggel a település honlapjára.
A Nemzeti Regatta hivatalos honlapján való megjelenés kezdete: 2018. április 2., hétfő

CSAPATTAGOK MEGADÁSA:
Kérjük, a résztvevők neveit és beosztásukat a KIEGÉSZÍTŐ NEVEZÉSI LAP‐on adják meg. Amennyiben a nevezési lap
visszaküldésekor a csapattagokat nem tudják még megnevezni, akkor az alábbi nyilatkozatot kérjük Öntől:
 A csapattagok kiválasztása még folyamatban van. Vállaljuk, hogy a kiegészítő nevezési lapot legkésőbb
2018. április 20., péntekig megküldjük az info@nemzetiregatta.hu e‐mail címre, eredeti példányban a
Balatoni Hajózási Zrt. – NEMZETI REGATTA, 8600 – Siófok, Krúdy sétány 2. címre.
A Nevezési Lap visszaküldésével a szerződő elfogadja a Részvételi Feltételeket.
Információ: Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., Nemzeti Regatta információs vonal: +36 20 253 0749, info@nemzetiregatta.hu

2018. JÚNIUS 9-10.
Szállás lehetőségek:
A szállások foglalásával és térítésével kapcsolatos ügyintézést a nevező települések közvetlenül intézik a
szállásadókkal. Szálláslehetőségekkel kapcsolatban tájékoztatást a siofokportal.com/szallashelyek oldalon találnak.

Fontos tudnivalók, határidők*:
Jelentkezési határidő:
Adatszolgáltatási határidő:
Fizetési határidő:
Rendezvény számlaszáma:
Nevezési lap visszaküldése:
Nemzeti Regatta telefon:
Nemzeti Regatta e‐mail:
Nemzeti Regatta honlap:
Nemzeti Regatta Facebook:
Rendezvény időpontja:
Rendezvény helyszíne:
Hajósorsolás időpontja:
Építés, berendezés:
Nyitás:
Zárás:
Bontás:
Nyitvatartás:
Amatőr vitorlásverseny:

Sárkányhajó futamok:
Főzőverseny zsűrizése:

2018. február 28.
2018. április 20. péntek
Számlán jelzett időpontig.
Erste Bank 11992505‐05500873‐00000000
Balatoni Hajózási Zrt., NEMZETI REGATTA – 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
+36 (20) 253‐0749
info@nemzetiregatta.hu
www.nemzetiregatta.hu
www.facebook.com/NemzetiRegattaHivatalos
2018. június 9‐10. , szombat és vasárnap
Siófok, Hajóállomás és Petőfi sétány; Nemzeti Kincsünk: a Balaton; Sió‐csatorna
2018. május 24., csütörtök
2018. június 8., péntek 10.00‐18.00 óra, 2018. június 9., szombat 6.00‐8.30 óra
2018. június 9‐én: 8.30 óra, 2018. június 10‐én: 9.00 óra
2018. június 9‐én: 20.30 óra, 2018. június 10‐én: 18.30 óra
2018. június 10‐én: 19.00‐22.00 óra; 2018. június 11‐én: 8.00‐12.00 óra
2018. június 9‐én: 8.30 – 21.00 óra; 2018. június 10‐én: 9.00 – 19.00 óra
Kormányosi értekezlet: mindkét nap futamok előtt reggel
Elődöntők: 2018. június 9., szombat,
Középdöntők, döntő: 2018. június 10., vasárnap
2018. június 9., szombat; 2018. június 10., vasárnap
2018. június 9., szombat; 2018. június 10., vasárnap

*a változtatás jogát fenntartjuk.

Kérjük, olvassa el a Nevezési Laphoz mellékelt Részvételi Feltételeket és Tájékoztatót.
Fentiektől eltérő – nevezéssel és részvétellel kapcsolatos – egyéb igényeit kérjük, írásban jelezze!
A Részvételi feltételeket és a Tájékoztatót tudomásul vettem, az azokban, illetve a Nevezési Lapon, Kiegészítő
Nevezési Lapon lévő információkat magamra és csapatom minden tagjára nézve kötelezőnek elismerem, a
részvétellel kapcsolatos felelősséget magam viselem.
Dátum:

PH

Nevező település cégszerű aláírása:

A Nevezési Lap visszaküldésével a szerződő elfogadja a Részvételi Feltételeket.
Információ: Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., Nemzeti Regatta információs vonal: +36 20 253 0749, info@nemzetiregatta.hu

2018. JÚNIUS 9-10.

KIEGÉSZÍTŐ NEVEZÉSI LAP
Visszaküldési határidő: 2018. április 20., péntek
Visszaküldendő: info@nemzetiregatta.hu e‐mail címre,
eredeti példányban a Balatoni Hajózási Zrt. – NEMZETI REGATTA, 8600 – Siófok, Krúdy sétány 2. címre.
KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!

 Amatőr vitorlás verseny

 Sárkányhajó futam

TELEPÜLÉS NEVE:

Sárkányhajó csapatunk tagjai és beosztásuk*:

...............................……………………………………………………..

1. ……………………………………………………………………..………

 hajósorsoláson részt kívánunk venni**
(2018. május 24.)

2. ……………………………………………………………………..………

Vitorlázó csapatunk tagjai és beosztásuk*:

4. ……………………………………………………………………..………

1. ……………………………………………………………………..………
2. ……………………………………………………………………..………
3. ……………………………………………………………………..………
4. ……………………………………………………………………..………
5. ……………………………………………………………………..………
6. ……………………………………………………………………..………
7. ……………………………………………………………………..………
* létszám 7 fő. (Kísérők száma korlátlan.)

3. ……………………………………………………………………..………

5. ……………………………………………………………………..………
6. ……………………………………………………………………..………
7. ……………………………………………………………………..………
8. ……………………………………………………………………..………
9. ……………………………………………………………………..………
10. ……………………………………………………………………..………
*

létszám
10
fő,
kísérők
száma
korlátlan.
A csapattagok nem lehetnek ugyanazok, mint a vitorlás
verseny résztvevői, a sárkányhajó futam versenyzőit külön kell
nevezni.

* Bárki részt vehet az amatőr vitorlás versenyen, és sárkányhajó futamon a nevezett település tagjaként!
Közéleti szereplők akár vitorlázási rutin nélkül, a gazdaság, a kultúra, a művészet, a politika, a sport világából, vagy hétköznapi emberek, akik
saját településüket két napon át vízen és földön sportolva, főzve, színpadon bemutatkozva, komolykodva és nevetve, tiszta szívvel képviselik a
többezres közönség előtt. **Az időpont változtatás jogát fenntartjuk.

 Települési Ízek Versenye*
 Sátorstandon (9 nm) való
bemutatkozás**

 Színpadi fellépés *
 nemzetiregatta.hu hivatalos honlapon
való megjelenés**

Településünk az alábbi fogás(oka)t (étel(eke)t) készíti el:

Tervezett zenés, táncos színpadi program:

1. ………………………………….. 2. ……………….…………………..

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Zsűrizés szempontjai: tálalás, ízvilág, összbenyomás
* A főzőversenyhez a szervezők biztosítják a víz‐, áram‐, és
gázvételezési (gázpalack) lehetőségét, a csapattagok a választott Időtartama: …………….…. perc
fogásnak megfelelően maguk szerzik be az alapanyagokat, illetve
gondoskodnak a főzéshez, tálaláshoz szükséges egyéb eszközökről.
* Színpadi bemutatkozás: 1 alkalom (kb. 10‐15 perc)/település
** A sátorpavilonban való bemutatkozáshoz 1 sörgarnitúrát, és 220 V ** A Nemzeti Regatta hivatalos honlapján való egységes megjelenés
áramot biztosítunk (Elosztót, hosszabbítót nem!).
kezdete: 2018. április 2., hétfő

A Nevezési Lap visszaküldésével a szerződő elfogadja a Részvételi Feltételeket.
Információ: Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., Nemzeti Regatta információs vonal: +36 20 253 0749, info@nemzetiregatta.hu

