
FELHÍVÁS
XVII. Fehérvári Lecsófőző Vigasság

Székesfehérvár, 2022. szeptember 24., szombat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából 2022-ben a
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ rendezi meg szeptember 24-én a XVII.
Fehérvári Lecsófőző Vigasságot.

Ez a nap elsősorban a kikapcsolódásról szól, de az Önök számára egyúttal kiváló alkalom
lehet egy baráti bulizásra, csapatépítésre, cégük, szervezetük népszerűsítésére is. Hosszú
kihagyás után szeretettel hívjuk, várjuk Önöket erre a jókedvű, élményekkel teli programra,
amelyen mi biztosítjuk a helyszínt és a színvonalas, szórakoztató programokat.

A rendezvény helye: Székesfehérvár, Dózsa György út – Zichy liget – Móri út

A rendezvény ideje: 2022. szeptember 24., szombat

A rendezvény központi honlapcíme: www.fehervariprogram.hu/lecso

Jelentkezhetnek: cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek (intézmények,
egyesületek, alapítványok), politikai pártok

Jelentkezési időszak: 2022. június 20. 8.00 órától augusztus 28. 16.00 óráig

Fizetési határidő: az online foglalást követő 5 munkanapon belül.
Amennyiben a foglalás után 5 munkanapon belül nem fizeti be a részvételi díjat, jelentkezése
érvénytelenné válik!

Jelentkezés módja:

A főzőcsapat kapcsolattartója regisztrál (1) az online jelentkezési felületen.
A jelentkezési felületen megadott e-mail címre a regisztrációt követően (2) egy visszaigazoló
e-mailt küldünk. A regisztrációt követően az online felületen történő belépés után, a
jelentkezési időszakban lehet főzőhelyet foglalni.

Miután a kapcsolattartó elvégezte az online főzőhely-foglalást (3), a rendszer díjbekérőt küld
e-mailben (4). Amennyiben ez a dokumentum nem érkezik meg az e-mail címére, úgy
azonnal keresse kollégánkat a felhívás végén található elérhetőségeken!

http://www.fehervariprogram.hu/lecso


A továbbiakban a jelentkezésükkel kapcsolatos minden hivatalos levelet, a rendezvénnyel
kapcsolatos tudnivalókat a regisztráció során megadott e-mail címre fogjuk küldeni, így ennek
változásáról a saját érdekükben azonnal értesítsék a szervezőket. Ennek elmaradása esetén, az
ebből eredő információhiányért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

Kérjük a politikai pártokat, hogy a céges jelentkezők között regisztráljanak, és az üzleti
csomagok közül a céges alapcsomagot válasszák!

Telefonon és e-mailen történő jelentkezésre nincs lehetőség.

A jelentkezés során több főzőhelyet is választhatnak a jelentkezők.
Amennyiben később újabb főzőhelyeket foglalnak a rendszeren keresztül, azt nem tudjuk
biztosítani, hogy a helyek egymás mellé kerüljenek.

A főzőversenyre a nevezés nem kötelező, de ha szeretnék, hogy a zsűri értékelje lecsójukat, a
rendezvény napján jelezzék szándékukat a reggeli érkezéskor a zsűri regisztrációs sátornál és
ne felejtsék majd az eredményhirdetést sem a rendezvény napján 16 órakor.

A szervezők az alábbi eszközöket és hozzávalókat biztosítják a főzőknek főzőhelyenként:

- 1 db tűztálca,
- 1 adag (kb. 20 kg) aprított és zsákolt tűzifa,
- 1 db sörpadgarnitúra (2 db sörpad, 1 db sörasztal, összesen 6 férőhely),
- 2 kg kenyér (a rendezvény napján, az átvételi pontokon kell átvenni),
- 1 db lecsókötény.

Részvételi díjak:

- magánszemélyeknek, civil és egyéb szervezeteknek bruttó 10.000 Ft/főzőhely,
- vállalkozásoknak, cégeknek és politikai pártoknak alap csomagajánlat 30.000 Ft + áfa

összegtől/főzőhely.

Befizetés módja:

A részvételi díjat a cégek kizárólag a díjbekérő alapján, banki átutalással fizethetik be.
Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntessék fel a díjbekérő sorszámát.

Magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek (intézmények, egyesületek, alapítványok) a
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ pénztárában készpénzben vagy
bankkártyával teljesíthetik a befizetést a díjbekérő alapján.



A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ pénztára az alábbi helyen és időszakban
várja a Fehérvári Lecsófőző Vigasság befizetőit:

Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
2022. június 20-tól szeptember 2-ig:

hétfő, csütörtök: 7.30–14.00
kedd: szünnap
szerda: 14.00–18.00
péntek: 7.30–15.00
szombaton és vasárnap: szünnap

A főzőverseny menete:

Akik amellett döntenek, hogy lecsójukat benevezik a versenybe, ezt a rendezvény napján, a
regisztrációs csomag átvételét követően 6.30–10.30 között tehetik meg az információs faház
és a Zichy ligeti Zenepavilon melletti zsűri regisztrációs sátornál.

A zsűri délelőtt végigjár a főzőterületen, majd a zsűrizés 12.00–15.00 óra között, előzetes
időbeosztás szerint, a zsűrisátorban történik a III. Béla király szobor előtti útszakaszon, a B
szektorban. 16.00-kor a Zenepavilon mellett felállított színpadon ünnepélyes
eredményhirdetés keretében adjuk át a díjakat.

A szervezők által összeállított Házirend és a Tűzvédelmi Szabályzat – melyek a rendezvény
honlapján találhatók – betartása minden főző, minden látogató, minden résztvevő számára
kötelező, ezeket a jelentkezőknek az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatóval együtt az online
regisztráció során el is kell fogadniuk.

Díjazás:

Az eredményhirdetésen az alábbi díjak találnak gazdára:

- A Sipi Emlékkupa, melyet az a törzsfőzőnk kap meg, aki már legalább háromszor
részt vett a rendezvényen és a zsűri véleménye alapján 2022-ben is remek lecsót főz
majd.

- A Legdekoratívabb Főzőhely annak a főzőhelynek jár, amelyik a szervezők véleménye
alapján a legízlésesebb módon települt ki.

- Zsűri különdíj, melynek szempontjait a zsűri a helyszínen dönti el és annak
ismeretében választja ki a legjobbat.

- A Lecsókirály cím, melyet az a főzőhely nyer el, amely a zsűri értékelése alapján a
legfinomabb lecsót nevezi be a versenyre.



A Rendezvény tervezett programja:

- Kapunyitás 6.30
- Autóval történő behajtás 6.30–8.30
- Főzőterület elhagyása járművekkel 9.00-ig
- Regisztrációs csomag és kenyér átvétele 6.30–10.30
- Regisztráció zsűrizésre 6.30–10.30
- Főzőverseny 9.00–15.00
- Zsűrizés 12.00–15.00
- Eredményhirdetés (színpad) 16.00
- Autóval történő behajtás a kipakoláshoz 18.30–19.30
- Főzőterület elhagyása járművekkel 20.00-ig
- Főzőterület elhagyása gyalogosan 20.30-ig
- Zárás 21.00

Behajtás a főzőterületre, főzőhely elfoglalása:

A területre gépjárművel csak a Felelősségvállalási nyilatkozat 2 példányban való
bemutatásával hajthatnak be. A főzőterület 4 szektorát, a térképen jelölt, az adott szektorhoz
tartozó behajtási pontokon lehet megközelíteni és kizárólag azon a ponton is lehet kihajtani.
Főzőhelyenként maximum 2 személygépjármű vagy 1 furgon/mikrobusz (max. 3,5 t) hajthat
be a házirendben megadott időszakban.

A behajtás után vagy a területre érkezéskor a jelentkező 1 fő megbízottjának a regisztrációs
faházhoz kell mennie, ahol megkapja a regisztrációs csomagot. Ezen a helyszínen
jelentkezhetnek a főzőversenyre is a zsűri regisztrációs sátornál.

Felelősségvállalási nyilatkozat:

2017-ben vezettük be a főzőkkel megkötött felelősségvállalási nyilatkozatot. Célunk, hogy a
városi értékekre (sörpadgarnitúrák, tűztálcák) vigyázzunk. A nyilatkozat a regisztrációs
felületen letölthető, kérjük ezt 2 példányban, kitöltve hozzák magukkal a befizetéskor. Cégek
és politikai pártok számára átutalást követően kollégánk a regisztrált e-mail címre küldi meg a
felelősségvállalási nyilatkozatot.

A résztvevőnek a nyilatkozatot két példányban magával kell hoznia a rendezvény reggelén,
ahol a belépéskor a biztonsági őrök ez alapján átadják a főzőhelyeket és a szervező által
biztosított eszközöket.

Felelősségvállalási nyilatkozat hiányában nem kapják meg a tűztálcákat és a
sörpad-garnitúrákat, és nem foglalhatják el helyüket.



A visszaadásig a nyilatkozatot a főzők részéről aláíró őrzi. Amennyiben az átvett eszközök
elvesznének, vagy kár keletkezne bennük, akkor a főzők részéről a nyilatkozatot aláíró köteles
kártérítést fizetni Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. számára.

Kiegészítő programok:

A fesztivál idején családi programokkal, színpadi bemutatókkal, vásárral várjuk a kedves
vendégeket. A kisszínpad a Zichy ligetben lesz. A nap folyamán több kisebb fellépőt,
zenekart kérünk fel, akik a főzők között is muzsikálnak majd. Az eredményhirdetés után egy
zenekar közreműködésével, koncerttel egybekötött ligetpartira várjuk Önöket.

A rendezvény részleteit folyamatosan töltjük fel a www.fehervariprogram.hu/lecso oldalra, a
rendezvény és a szervező Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
Facebook-oldalaira.

Bővebb információ:

E-mail: lecso@fehervariprogram.hu
Tel: +3670/642-2870

Főzzön és győzzön!
Sok sikert kívánunk mindenkinek és kellemes szórakozást!
Vigyázzunk egymásra és közös értékeinkre!

Székesfehérvár, 2022. június 10.

SZERVEZŐK

http://www.fehervariprogram.hu/


1. melléklet
Céges csomagajánlatok

Felhívjuk a jelentkező Cégek figyelmét, hogy áramvételi lehetőség kizárólag a “B” szektorban
biztosított!

CÉGES ALAPCSOMAG

● A rendezvényen 1 db (3 × 3 m) standhelyet biztosítunk (ez csak egy főzőhelyet jelent).
Minden további főzőhelyért 30.000 Ft+ Áfa/főzőhely díjat számlázunk a megrendelőnek.

● Főzőhelyenként
- 1 db tűztálcát,
- 1 adag (kb. 20 kg) aprított és zsákolt tűzifát,
- 1 db sörpad-garnitúrát (2 db sörpad, 1 db sörasztal, összesen 6 férőhely),
- 2 kg kenyeret (a rendezvény napján, az átvételi pontokon kell átvenni),
- 1 db lecsókötényt biztosítunk.

● Megjelenés kizárólag saját logózott pólón lehetséges, egyéb megjelenések (rollup, molinók,
szórólapozás, direkt marketing tevékenység a főzők körében stb.) nem engedélyezett, és a
többi partnerre való tekintettel, akik a drágább csomagot vásárolják meg, ne is tegyék.

● A standhely közelében 50 méteren belül lesz áramforrás (230 V), de a hosszabbítóról minden
cégnek magának kell gondoskodnia.
Figyelem! A területen csak a 3 × 2,5 cm2 átmérőjű hosszabbítók használata engedélyezett. Amelyik nem
ilyen, annak használatát Szervezők nem engedélyezik, és kihúzzák az áramforrásból.

A csomag díja: 30 000 Ft + Áfa 

CÉGES KIEGÉSZÍTŐ CSOMAG

● A csomag díja tartalmazza a CÉGES ALAPCSOMAG ajánlatot.
● Lehetőséget biztosítunk saját reklámfelülettel rendelkező, 1 db legfeljebb 3 × 3 méteres

pavilon elhelyezésére a rendezők által, az alapcsomagban biztosított főzőhely fölé.
● A stand területén kihelyezhető 1-1 darab, legfeljebb 3 × 1,5 m-es molinó és rollup, egyéb

megjelenések (szórólapozás, direkt marketing tevékenység a főzők körében, stb.) nem
engedélyezett és a többi partnerre való tekintettel, akik a drágább csomagot vásárolják meg, ne
is tegyék.

A csomag díja: 50 000 Ft + Áfa



MÉDIACSOMAG

● A csomag díja tartalmazza a CÉGES ALAPCSOMAG ajánlatot (ez csak egy főzőhelyet
jelent).
Minden további főzőhelyért 30.000 Ft+ Áfa/főzőhely díjat számlázunk a megrendelőnek.

● Együttműködő Partnerünkként a cég logóját feltüntetjük az eseményt hirdető offline/online
kiadványainkon, kommunikációs felületeinken (Facebook, honlap, szórólap, műsorfüzet,
plakát).

● Megjelenést biztosítunk a programhoz kapcsolt 500 db kötény felületén a logó elhelyezésére.
● 2 db, legfeljebb 3 × 1,5 méteres molinó, valamint 2 db rollup elhelyezésére biztosítunk

lehetőséget a cég saját standjánál, egyéb megjelenések (szórólapozás, direkt marketing
tevékenység a főzők körében stb.) nem engedélyezett és a többi partnerre való tekintettel, akik
a drágább csomagot vásárolják meg, ne is tegyék.

A csomag díja: 230 000 Ft + Áfa

KIEGÉSZÍTŐ MÉDIACSOMAG (csak 1 db van belőle)

● A csomag díja tartalmazza a MÉDIACSOMAG ajánlatot (ez csak egy főzőhelyet jelent).
Minden további főzőhelyért 30.000 Ft+ Áfa/főzőhely díjat számlázunk a megrendelőnek.

● Szervező a rendezvény önkéntesei számára készít egységes, a cég logójával ellátott 70 db
pólót, melyet a rendezvény ideje alatt viselnek a segítőink (a csomag díja tartalmazza a
gyártási költséget).

A csomag díja: 500 000 Ft + Áfa

KIEMELT TÁMOGATÓI CSOMAG

● A csomag díja tartalmazza a MÉDIACSOMAG ajánlatot (ez csak egy főzőhelyet jelent).
Minden további főzőhelyért 30.000 Ft+ Áfa/főzőhely díjat számlázunk a megrendelőnek.

● A kommunikációs felületeinken partnerünket „Kiemelt támogató” elnevezés alatt tüntetjük fel.
● Lehetőséget biztosítunk, hogy cégük részéről 2 fő hostesst foglalkoztassanak, akik szóró

ajándékokkal akvirációs tevékenységet folytatnak helyszínen.
● A rendezvény díjazottjainak adható ajándékcsomagok felajánlása esetén hangsúlyt helyezünk

a kiemelt támogató tevékenységére és közreműködésére a műsorvezetői konferálás során.
● A rendezvényen lehetőséget biztosítunk kültéri (1 × 2 méteres) totemoszlopunk egyik oldalán

hirdetés elhelyezésére. A molinóra szánt kreatív megtervezése nyomdai méretben a megrendelő
feladata, de a gyártási költségeket cégünk vállalja.

A csomag díja: 600 000 Ft + Áfa



ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓI CSOMAG

● A csomag díja tartalmazza a KIEMELT TÁMOGATÓI CSOMAG ajánlatot (ez csak egy
főzőhelyet jelent).
Minden további főzőhelyért 30.000 Ft+ Áfa/főzőhely díjat számlázunk a megrendelőnek.

● Egyedüliként a legnagyobb logóval jelenhet meg a támogatók közt, mint „ARANY
FOKOZATÚ TÁMOGATÓ”, továbbá biztosítjuk, hogy a rendezvényt hirdető rádiószpot
végén elhangzik a cégük neve.

● A rendezvény előtt két héttel, a rendezvény alatt és a rendezvény után még két hétig
biztosítjuk banner elhelyezését a www.fehervariprogram.hu weboldalunkon.

● Főtámogatónk logóját elhelyezzük a rendezvény színpadának háttérmolinóján és a színpadot a
támogatóról nevezzük el és minden kommunikációs felületen így hirdetjük.

● Lehetőséget biztosítunk az esemény napján (a színpadon) 1 darab különdíj átadására, amit a
Főtámogató ajánl fel.

A csomag díja: 1 000 000 Ft + Áfa

http://www.fehervariprogram.hu/



