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Az ízek kiegészítője a látvány  
 

III. TERÍTÉSI VERSENY A KIKÁBAN, 2017 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

  
Az asztalterítési verseny idei mottója: „Az ízek kiegészítője a látvány”. 

A verseny célja a társas étkezések igényes és ötletes látványának megteremtése.  

A versenyasztal megterítéséhez a versenyzők a Kika áruházban található 

kereskedelemi forgalomban lévő étkészletek közül azonosat és egyfajtát kapnak,  

a szükséges kiegészítőket az áruház árukészletéből válogathatják össze és saját 

készítésű dekorációs elemeket is felhasználhatnak a látvány kedvéért. 

Az elkészült asztalokat a közönség december 17.-ig tekintheti meg. 

 

  „Művelt ember ugyanis nem csak a szájával eszik, 
hanem a szemével is.”                         (Új Idők 1930) 

 

Helyszín: Kika Nagyáruház. Cím: Budapest XIII. Lehel út 51. 

Építés: 2017. november 30-án 10:00 – 19:00 óráig és december 1-jén 10:00 – 15:30 óráig 

Zsűrizés: 2017. december 1-jén 15:30 órától  

Díjátadás: 2017. december 1-jén 17.00 órakor 

Bontás: 2017. december 18-án 10:00 – 16:00 óráig 

 

Jelentkezés / nevezés: 2017. november 21-én éjfélig e-mailen lehetséges. 

E-mail: dsz@dekorszovetseg.hu 

Az e-mail tárgya: nevezés a KIKA terítési versenyre.  

A nevezésben az alábbiakat kérjük megadni: név/csapat esetén nevek, lakcím, telefon, e-

mail, foglalkozás és kapcsolat a témával. A készíteni kívánt asztal címe és rövid jellemzése.  

 

Információk a versenyzők számára: 

A versenyasztal témája lehet bármelyik ünnep a téli ünnepkörtől egész évre vonatkozóan, le-

gyen az családi-, baráti összejövetel, céges-, vagy állami rendezvény, fogadás. A jelent-

kezésben megadott információk a sorszámozott asztalok mellett A/4 méretben lesznek majd 

elhelyezve a rendezvény ideje alatt. 

Minden egyéni vagy csapat versenyző azonos étkészletet kap. A versenyasztal 

megterítéséhez szükséges kiegészítőket az áruház árukészlete biztosítja. A versenyzők saját 

készítésű dekorációs elemeket is felhasználhatnak, melyeket az áruház rendje szerint, a 

konzultáción egyeztetett módon hozhatnak be. Négy vagy hatszemélyes asztalokra kell a 

versenyzőknek számítani. Kizárólag artisztikum és esztétikai harmónia érdekében lehet 
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székszoknyát használni, amit hozni kell, ha szükséges. Fontos információ, hogy eddigi 

versenyektől eltérően nem lehet függeszteni az álmennyezetről. Az asztal fölé tervezett 

emelt, vagy magasodó díszítést „fel kell építeni”. Technikai problémák miatt csak elemmel 

működő világítás jöhet számításba. 

A versenyre 13 jelentkezést fogadunk el, érkezési sorrendben. A nevezésről a versenyzők 

visszaigazolást kapnak, amivel a konzultáción versenyzői minőségben vehetnek részt. 

 

Konzultáció a jelentkezők számára a helyszínen: 2017. november 23-án, csütörtökön 14:00 

órakor az áruházi étterem előtt. (Téma: technikai részletek megbeszélése, hozott anyagok 

rendje, extra világítás egyeztetése, asztalok lefoglalása).  

 

A zsűri tagjai: dekorációs-, vizuális-, és marketing szakemberek. 

 

Az értékelés szempontjai:  

- A hozzáadott érték, azaz a zsűri kiemelten értékeli azt a hozzáadott értéket, amelyet  

az azonos étkészlethez, de a szabadon választott témához alkalmaznak a versenyzők. 

- A terítési illemszabályok megfelelő alkalmazása. 

- Az étkészlet és a dekoráció látványharmóniája. 

- Az egységes stílus. 

- „Ütős” látvány 

- A részlet gazdag, átgondolt megoldás. 

- Az alkalmazhatóság 

Díjazás két külön kategóriában: tanuló és gyakorló profi rendezők között várható. 

 

Várható publikációk: több szakmai periodikában. 

Esetleges kérdéseikkel forduljanak a kapcsolattartókhoz! 

 

Info-vonal: dsz@dekorszovetseg.hu 

KIKA: Szabó Zsigmond dekormaster, dekorvezető +36 1 236 6300/408 

 
A versenyző jelentkezésével elfogadja a pályázati feltételeket és hozzájárul, hogy a projektről készült fotók a szervezők 
tulajdonát képezzék, amiket saját publikációikban térítésmentesen használhatnak. Mások csak a helyszín, időpont, szerző 
megjelölésével tehetik. 
Az elkészült versenyművekért felelősséget nem vállalunk. 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVII.(SZJT) tv. illetve a PTK idevonatkozó paragrafusa értemében a projekt koncepciójával 
és részletmegoldásaival-mint a projekt része a Dekorszövetség szellemi tulajdona. A projekt bármely formában történő 
felhasználása, másolása, közreadása, közzététele, sokszorosítása, átdolgozása, továbbdolgozása, harmadik illetéktelen 
személynek való továbbadása a Dekorszövetség előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. 
Az át nem vett díjakat nem őrizzük. 
 
 

 

  
 


