REGULAMENT
privind participarea la evenimentul
FESTIVALUL GASTRONOMIC „SZÉKELY ÍZEK GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL”
Festivalul se organizează în perioada 4–6 august 2017 în cadrul evenimentului cultural “Zilele
Municipiului Miercurea Ciuc”.
Sunt invitați șă participe societățile comerciale și unitățile de alimentație publică înregistrate
în zona: Ciuc, Odorhei, Gheorgheni, regiunea Trei Scaune.
Organizatori: Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Harghita şi Patronatul Român Filiala Harghita.
Locaţia: Miercurea Ciuc, parcarea din spatele Universității Sapientia și strada Mihail
Sadoveanu
Dispoziții generale:
Prezentul Regulament stabilește cadrul de înscriere și participare la Festivalul Gastronomic
„SZÉKELY ÍZEK GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL”, și se aplică participanților care vor fi
prezenți în perioada 4–6 august 2017 la locația de desfășurare a manifestării.
În condițiile încălcării prezentului regulament și pentru menținerea ordinii și evitarea situațiilor
nedorite, organizatorii pot proceda la excluderea persoanelor care creează situații neplăcute sau de
risc pentru ceilalți participanți.
Condiții de participare:
- Înscrierea participanților comercianți se face prin intermediul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Harghita 530190 Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, tel.: 0736 883 803, e-mail:
mezeyzsolt@hargitamegye.ro;
- Prin înscriere participanții își asumă responsabilitatea respectării prevederilor prezentului
regulament;
- Taxa de participare este de 200,00 lei pentru o suprafață de 18 mp, care se va plăti în numerar sau
prin virament conform facturii emise de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita;
- Pot participa firme, societăți comerciale cu profil de alimentaţie publică, care prepară mâncăruri
tradiționale secuiești, care au cel puţin 3 ani vechime în alimentaţie publică, și posedă echipament
adecvat pentru deservirea publicului în aer liber;
- La înscriere participanții vor prezenta lista mâncărurilor/ ingredientelor ce vor fi preparate;
- La înscriere participanții vor prezenta schița (sau simulare foto) amplasamentului, precizând
mobilierul, sistemul de acoperire folosit.
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita va emite adeverinţă pentru participanţi;
- Fiecare participant va obţine autorizaţia de comercializare emisă de Primăria Muncipiului
Miercurea Ciuc pe baza adeverinţei emise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita;
În vederea obţinerii autorizaţiei comercianţii se vor prezenta la sediul Primăriei Municipiului
Miercurea Ciuc – cam. nr. 7, Biroul comercial, cu următoarele acte:
a) Statutul societăţii comerciale, Certificatul de înmatriculare şi Certificatul constatator în
cazul persoanelor juridice, Certificatul de înmatriculare şi Certificatul constatator în
cazul Persoanelor Fizice Autorizate, Întreprinderilor individuale şi Întreprinderilor
familiale;
b) Actul de identitate al persoanei care solicită Autorizaţia de comercializare;
c) Avizul provizoriu al Direcţiei de Sănătate Publică Miercurea Ciuc, în cazul
comercializării produselor alimentare;
d) Avizul provizoriu al Direcţiei Sanitar Veterinare şi Siguranţa Alimentelor Miercurea
Ciuc, în cazul comercializării produselor alimentare.
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Participarea constă în expunerea spre vânzare în cadrul Festivalului a unor produse proprii din
următoarele categorii:
• Preparate alimentare tradiționale secuieşti calde. Acestea se prepară în cadrul festivalului
folosind surse termice. Pentru aprinderea și alimentarea focului este obligatoriu folosirea
tăvilor pentru foc.
• Preparate alimentare tradiționale secuieşti reci. Acestea sunt preparate anterior și se prezintă
în formă ambalată sau în formă vrac. Din această categorie fac parte: brânzeturi, preparate
din carne, conserve din legume și fructe. De asemenea, pot fi expuse legume și fructe în
stare proaspătă sau uscate pentru iarnă. Preparatele reci nu vor fi jurizate.
Numărul participanților este limitat.
Data limită de înscriere este 17 iulie 2017.
Desfăşurarea evenimentului:
•
•
•
•
•
•

Accesul participanților la locația festivalului începe de la ora 8.00, vineri 4 august, până la
luni 7 august 2017, ora 02.00;
Amenajarea standurilor se va face vineri 4 august 2017, între orele 8.00–14.00;
Participanții vor executa standuri personalizate, vor trimite anterior un proiect de amenajare
pentru aprobare de către organizatori şi vor utiliza toată suprafaţa ocupată;
Participanții vor începe servirea vizitatorilor vineri, 4 august 2017 de la ora 16.00 şi vor
asigura permanent serviciile de pregătire a mâncării şi servirea vizitatorilor pe toată durata
programului festivalului;
Deplasarea în scopuri de aprovizionare se va desfășura sâmbătă şi duminică (5–6 august)
între orele 8.00–10.00;
Participanții vor asigura program cultural în concordanţă cu cererile organizatorilor.
Programul cultural asigurat de către expozanţi va fi de cel mult 1 oră, cel puțin o dată în
timpul festivalului și anume: spectacol de dans popular, cântece populare, degustare de
vinuri, realizarea unor spectacole tematice-gastronomice, invitarea unor specialiști, chef-uri,
prezentarea unor mâncăruri tradiționale, recitaluri, etc.

Obligațiile Participanților:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Participanții vor respecta prevederile Dispoziției primarului privind organizarea şi
desfăşurarea manifestării “Zilele Municipiului Miercurea Ciuc 2017”;
Participanții vor obţine autorizaţia de comercializare emisă de Primăria Municipiului
Miercurea Ciuc;
Participanții vor ocupa exclusiv locul înscris în autorizaţie;
Participanții vor respecta programul evenimentului, după ora 00.00 este interzisă derularea
programelor muzicale, iar tarabele vor închide cel târziu la orele 02.00; şi vor închide
tarabele cel târziu la orele 02.00;
Participanții vor afişa denumirea produselor şi preţurile acestora atât în limba română, cât şi
în limba maghiară;
Pentru plăți directe este necesară utilizarea casei de marcat;
Participanții vor respecta prevederile legale privind normele sanitare şi veterinare;
Se vor afişa reţetele/componentele mâncării, alergeni, etc. conform legislaţiei în vigoarea;
Participanții își asumă responsabilitatea pentru alimentele expuse spre vânzare: trebuie să se
prezinte cu produse proaspete, nealterate și fără efecte toxice asupra organismului prin
atingere sau prin consum;
Participanții vor asigura mese, bănci pentru servirea mesei în funcţie de suprafaţa ocupată (1
set / 3 mp) precum și pubele pentru deșeuri, vor asigura mijloacele pentru servirea mesei
(farfurii, castroane, veselă, pahare, pungi de ambalaje etc.);

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participanții vor avea o atitudine politicoasă față de vizitatori și față de alți expozanți, și își
vor da concursul la desfășurarea evenimentului fără incidente;
Participanții vor adopta o atitudine reținută în timpul festivalului, să nu producă distrugeri și
să nu creeze stări tensionate care pot degenera în conflicte. În acest sens la locația
evenimentului vor exista și patrule de pază și ordine asigurate de organizatori;
Participanții vor proteja asfaltul, pavajul, etc. de sub aparatele și instalațiile care folosesc
ulei sau grăsimi de orice fel, și feresc aceste suprafețe de efectele oricăror preparate culinare
generatoare de grăsimi;
Este interzisă aruncarea deşeurilor în canalizare, respectiv pe spaţii verzi;
Este interzisă aprinderea focului în spaţii verzi, pe asfalt, se vor utiliza tăvi pentru foc sau
alte instrumente (butelii);
Participanții vor parca autovehiculele în afara zonei cu interdicţie de parcare;
Participanții vor restitui terenul ocupat aşa cum l-au primit, fără pete de ulei și grăsimi, fără
urme lăsate de foc;
Participanții vor răspunde exclusiv pentru respectarea întocmai a regulilor privind S.S.M. şi
P.S.I. scutind organizatorii de orice responsabilitate în acest sens şi dispun de stingătoare la
faţa locului;
Orice situație de risc potențial de orice natură va fi adusă imediat la cunoștința
organizatorilor pentru a se interveni operativ în vederea remedierii;

Premierea:
•
•
•
•

Mâncărurile vor fi jurizate tematic: după folosirea materiilor prime (se vor utiliza
condimente tradiţionale), ingrediente, servire, igienă, modul de prezentare;
Se va preciza în prealabil în fiecare zi câte feluri de mâncăruri vor fi jurizate;
Juriul este compus din 5 persoane;
Premierea va avea loc pe scena amplasată în locul de desfăşurarea a festivalului, în fiecare zi
de la ora 18.00;

- În prima zi a festivalului va fi premiată cea mai bună supă din punct de vedere al modului de
preparare, folosirea materiilor prime, ingrediente, servire, igienă, modul de prezentare;
- A doua zi va fi premiată:
• Cea mai originală mâncare gătită
• Cea mai bună mâncare în ceaun
Se va juriza din punct de vedere al modului de preparare, după folosirea materialelor prime,
ingrediente, servire, igienă, modul de prezentare.
- A treia zi va fi premiat:
• Cel mai bun desert
• Cea mai bună mâncare preparată după o rețetă tradițională originală
• Cea mai inovativă rețetă
• Cea mai spectaculoasă servire
• Cel mai spectaculos punct de vânzare – se va juriza din punctul de vedere al designului;
• Cea mai haioasă, veselă, cool punct de vânzare – se va juriza după bună dispoziție,
zâmbet, etc.
• Cea mai populară mâncare – va fi amplasată o urnă, și după servire clienții pot să voteze
care a fost cea mai bună mâncare.
• Cea mai frumoasă decorație în jurul standului
• Cea mai frumoasă doamnă, fată dintre concurenții participanți aleasă de participanți și
clienți – “Miss Gasztro”.
Toate categoriile vor fi jurizate din punctul de vedere al modului de preparare, folosirea
materiilor prime, ingrediente, servire, igienă, modul de prezentare.
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Organizatorii vor asigura:
- Locul de desfăşurare a festivalului;
- Permisul de acces în zona de desfăşurare a festivalului;
- Apa potabilă pentru gătit – în rezervoare;
- Paza pe toată perioada desfăşurării festivalului;
- Scenă pentru desfăşurarea programelor;
- Sonorizare;
- Promovarea festivalului înainte şi în perioada de desfășurare;
- Conectarea la rețeaua electrică contra cost – se va depune o cerere de necesitate în prealabil;
contravaloarea energiei electrice se calculează prin înmulțirea puterii nominale cu nr. de ore
folosite preconizat;

Organizatori își rezervă dreptul a modifica prevederile prezentului regulament.
Informații suplimentare:
Mezey Zsolt – tel.: 0736 883 803
Márk Dezső – tel.: 0744 643 710
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