
 

 
N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

Alulírott……………………………… szül.családi és utónév: ……………………. (szül.hely,idő: 

…………….., an.: ……………….., lakcím: ……………………., szig.szám: ………….) a jelen nyilatkozat 

aláírásával szabad akartomból 

 

k i j e l e n t e m, 

 

és a nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy saját felelősségemre veszek részt Bányai György által 

szervezett „II. ChilliBaja Chilievő versenyen”. Kijelentem, hogy a résztvevőkre (versenyzőkre) vonatkozó 

szabályokkal tisztában vagyok, (lásd 1.,2 számú mellékletek) azoknak megfelelek. Tudomásul veszem, hogy 

amennyiben nyilatkozatom a valóságnak nem felel meg, az szankciók alkalmazását (pl. kizárást) vonhatja 

maga után. Tudomásul veszem, illetve önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a nevezéshez 

szükséges személyes adatokat a versenyszervező képviseletében eljáró személy a rendszerében rögzítse. 

Kijelentem, hogy a szervező által végzett, továbbá a versenyen való részvétellel összefüggően végzett 

adatkezeléshez hozzájárulok, és azt elfogadom, erre való tekintettel az érintett személyes adatoknak a 

kezeléséhez, nyilvántartásához, közléséhez, felhasználásához, továbbításához, illetve harmadik személy általi 

feldolgozásához önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok. 

 

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz is, hogy a versenyről kép- és hangfelvétel készüljön, amelyet a verseny 

szervezője szabadon felhasználhat, akár közösségi médiafelületen megjelenítse. Ezen tartalmak a 

versenyszervező kizárólagos tulajdonát képezik, ezek készítéséért és felhasználásáért semminemű igényt 

vagy feltétlet nem támasztok.  

 

A fenti nyilatkozatot - elolvasás és értelmezés után - mint akaratommal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írom alá. 

 

Kelt; ………….., 2021. ……….. hó ……… nap.  

 

 

 

 

          ………………………………….  

          Versenyző aláírása 

    

Előttünk, mint tanúk előtt:  

 

 

 

név:         név:  

 

 

 

lakcím:        lakcím:  

 

 

 

aláírás:        aláírás:  

 

 



1. számú melléklet 

 

 

II.ChilliBaja chilievő verseny szabályzata 

 
A verseny szabálya és menete: 

Fontos megjegyezni, hogy a verseny nem gyorsasági verseny, hanem erősségi verseny. 

A versenyzők az aláírt nyilatkozat bemutatása után helyet foglalnak az asztalnál.  

A versenyzők egymás mellett ülnek, minden versenyző előtt 1 tányér, 1 köpő pohár és 1 pohár tej található. 

Fontos! A versenyző a tejből nem fogyaszthat a verseny kezdete előtt és a verseny közben sem. Csak akkor 

fogyaszthat a tejből, ha feladja a versenyt.  

 

A verseny menete: 

A verseny szervezői minden körben (1 kör az egy teljesen egész paprika elfogyasztása) 1 darab friss paprikát 

tesznek minden versenyző elé, melyet egy adott jelre kell elfogyasztani, teljes egészében megenni, melyből 

csak a paprika zöld szára mentesül (csuma). A megmaradt csumát fej fölé emelve kell a versenyzőnek 

mutatni, ezzel jelezve a következő körben való indulási szándékát. 

A versenyző kiesik a versenyből amennyiben: 

- a paprikát nem fogyasztja el teljes egészében, azaz nem nyeli le.  

- ha a verseny ideje alatt más italt vagy ételt fogyaszt. 

A kiesett versenyzőknek az asztaltól távozniuk kell. 

Amennyiben a versenyző a verseny feladása mellett dönt, akkor az elé kihelyezett tejet elfogyaszthatja.  

A verseny egészen addig folytatódik, amíg egy versenyző marad az asztalnál. 

Holtverseny esetén az utolsó körben egy darab édes kápia paprikát kell minél gyorsabban megenni. 

 

 

 

………………………………….  

          Versenyző aláírása 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet  
 

 

ChilliBaja – Hús-Megálló 2 – Csíki Söröző 

Burgerevő kihívás 

 

 
A feladat: 

 

A Hús-megálló 2 – Csíki söröző által elkészített szürkemarha Burger menü elfogyasztása. 

A kihívás menete: 

 

A versenyzők az aláírt nyilatkozat bemutatása után helyet foglalnak az asztalnál. 

Fontos megjegyezni, hogy a verseny nem gyorsasági verseny, hanem erősségi verseny, hiszen itt lesz egy kis 

csavar! 

A hamburgerben 3 féle chilliszósz (Habanero, T.moruga skorpió, Carolina reaper) és 4 féle friss chilli 

(Jalapeno, Skorpió red, Carolina reaper) 

Fontos! A versenyző a kihívás ideje alatt a hamburgeren kívül nem fogyaszthat semmi féle italt és miután 

elfogyasztotta azt az asztalnál kell maradnia legalább 5 percig, ekkor tekinthető sikeresnek a kihívás. Csak 

akkor fogyaszthat italt, ha feladja a versenyt! 

Minden résztvevőt megkérünk, hogy csak addig egyen, ameddig úgy érzi, hogy akadály nélkül túl tud esni a 

kihíváson. A felelősséget mindenki saját magáért vállalja. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….  

          Versenyző aláírása 

    

 


