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N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

Alulírott 

Név: ………………………………….  

 

Születési hely, idő: ………………………………….  

 

Lakcím: ………………………………….  

 

E-mail cím: ………………………………….  

 

Telefonszám: ………………………………….  

 

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 „III. ChilliBaja Chilievő versenyen”. Kijelentem, hogy a résztvevőkre 

(versenyzőkre) vonatkozó szabályokkal tisztában vagyok, (lásd 1.,2,3 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 feltételt nem támasztok.  

 

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

jóváhagyólag írom alá. 

 

Kelt; ………….., 2023. ……….. hó ……… nap.  

 

 

………………………………….  

Versenyző aláírása 
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ChilliBaja – Hús-Megálló 2 – Csíki Söröző 

Erős „MAGYAROS” lepény evő kihívás 

A verseny napja: 2023. február 18. szombat 16:00      

Nevezési határidő: 2023. február 15! 

Helyszín: Hús-megálló 2 – Csíki Söröző étterem! 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 5. 

A feladat: 

A Hús-megálló 2 – Csíki söröző által elkészített lepény elfogyasztása. 

A kihívás menete: 

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

A kihívás 5 erősségi körből áll. Melyek szintenként erösödnek.  

Fontos! A versenyző a kihívás ideje alatt a lepényen kívül nem fogyaszthat semmi féle italt. 

1kör: Jalapeno szósz és őrlemény-SHU értéke kb 8000 

2kör: Sárga habaneró szósz és őrlemény-SHU értéke 400.000 

3kör: Bhut Jolokia szósz és őrlemény-SHU értéke 1.000.000 

4kör: Skorpió Red szósz és őrlemény-SHU értéke 2.000.000 

5kör: Sárga Carolina Reaper szósz és őrlemény-SHU értéke 2.200.000 

A kihívás sikeres, ha a versenyző miután elfogyasztotta a lepényt az asztalnál marad 5 percig.  

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

verseny viszont van időkorlát, ami körönként 1 perccel növekszik. Azaz amikor az első 

versenyző befejezte az evést onnan számoljuk az első körben az 1 percet, a második körben 2 

percet….ect. 

Minden résztvevőt megkérünk, hogy csak addig egyen, ameddig úgy érzi, hogy akadály 

nélkül túl tud esni a kihíváson. A felelősséget mindenki saját magáért vállalja. 

Nevezési díj: 2.500Ft mely fizethető utalással a K&H Bank 10402513-86766877-84741007 

bankszámlaszámra (megjegyzésbe a nyilatkozatban szereplő nevező neve szerepeljen)  vagy a 

Hús-Megálló2 étteremben, készpénzben. 

Kelt; ………….., 2023. ……….. hó ……… nap.  

 

 

………………………………….  

Versenyző aláírása 
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