XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
JELENTKEZÉSI LAP
VÁSÁRI TERMÉK

Időpont: 2022. április 29.- május 1. között
Helyszín: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér
Jelentkezési határidő: 2022. március 15.
Szervező: Kállai Ferenc Művelődési Központ
Kiállító adatai:

Cég neve:
……………………………………………………………………………………….
Számlázási címe:
……………………………………………………………………………………….
Tel./ Fax: …………………………………………………………..
E-mail cím: …………………………………………………………
Képviselő neve: …………………………………………………….
Kapcsolattartó neve: ……………………………………………….
Bankszámlaszám: …………………………………………………
Adószáma: …………………………………………………………
Működési engedély: ………………………………………………
Érvényes őstermelői igazolvány száma: …………………………
A rendezvényen értékesíteni kívánt termékek: ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

A három napos rendezvényen való részvétel a vásári termékekkel érkező kiállítók
számára:
Saját sátorral érkezés esetén:
40.000 Ft/ 3 nap. Az összeg tartalmazza a 3m hosszú kiállítói területet, az áramellátást,
vízvételi lehetőséget, mosdó használatot 1 db sörpad garnitúrát.
Amennyiben kiállító 3m-nél nagyobb területre tart igényt, az külön elbírálást igényel!

Terület igény: ……………………………………
Led falon megjelenés:……………………………

5.000.-/3 nap

Áram igény: ………………………………………
Használni kívánt elektromos berendezések: ………………………………
Használni kívánt berendezéseinek áram fogyasztása: ……………………

A benyújtott jelentkezési lapot kizárólag a megjelölt határidőn belül áll módunkban
elfogadni. A nyomtatványt pontosan kitöltve, érvényes bélyegzővel és aláírással ellátva,
e-mailen, vagy postai úton kérnénk 2022. március 15-ig eljuttatni a Szervezőhöz.
A rendezvényen kizárólag azon árusítók vehetnek részt, akikkel érvényes jelentkezésüket
követően a Szervező szerződést köt, valamint a részvételi díjat előzetesen 2022. április 15.ig a Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11088372 számlára befizeti, és arról
igazolást küld intézményünk számára.
A Szervező tájékoztatja a Kiállítót:
 Kiállító a rendezvény végén köteles a részére biztosított eszközöket átadáskori
állapotban visszaszolgáltatni. Ellenkező esetben szervező részére köteles
megtéríteni az okozott kárt.
 A rendezvényen csak a jelentkezési lapján és a szerződésben megjelölt termékeket
árusíthatja és csak a szükséges engedélyek birtokában vehet részt a rendezvényen.
Amennyiben kiállító be nem jelentett terméket árúsít, az a rendezvényről való
kizárást vonhatja maga után.

 Valamennyi engedély beszerzéséről a Kiállító köteles gondoskodni! Ellenkező
esetben a Szervező jogosult a rendezvény területéről a részvételi díj visszafizetése
nélkül kivezetni.
 Az álláshelyet a szervező jelöli ki, melyről a rendezvény előtti napokban a kiállítót
tájékoztatja. A kiállító a kijelölt helyet köteles elfoglalni, nincs lehetőség
választásra, változtatásra!
 Kiállító vállalja, hogy a rendezvény teljes ideje alatt jelen lesz. /2022. április 29.
1400-2022. május 1. 2000./

 Kiállító a rendezvény végén (május 1. 20 óra) bonthatja el az elárusító
helyet.
 Szervező nem biztosít senkinek kizárólagosságot!
 Kiállító köteles a saját környezetét tisztán tartani! Szervező lehetőséget biztosít a
kiállítónak a LED falon hirdetőként megjelenni. Igény esetén kérjük ezt jelezni!
A kiállító által összeállított anyagot a programok között láthatja a közönség. A
hirdetés díja 5.000.-/3 nap. Kiállító vállalja, hogy a megfelelően összeállított
anyagot eljuttatja szervező részére legkésőbb 2022. április 25-ig.

A rendezvény területére a következő időpontokban lehetséges árufeltöltés, kipakolás
miatt gépjárművel behajtani:
2022. április 29-én 6 órától 14 óráig.
2022. április 30-án 6 órától 9 óráig.
2022. május 1-én 6 órától 9 óráig.
Ezen időpontok után gépjárművel el kell hagyni a vásár területét.

Lemondási feltételek: tekintettel a 2020. tavasza óta hosszabb-rövidebb időre bevezetett,
koronavírus megfékezésére irányuló korlátozó intézkedések jövőbeli lehetséges fennállására, a
Szervező az alábbi feltételeket irányoz elő: amennyiben a rendezvény kormányzati határozat
miatt meghiúsul, úgy a befizetett részvételi díjat a Szervező visszatéríti. Amennyiben a
rendezvény megtartásra kerül, úgy a Szervező az alábbiak szerint jár el: teljes részvételi díjat
utalunk vissza 3000 Ft adminisztrációs díj visszatartásával 2022. április 1.-ig történő lemondás
esetén. 2022. április 15.-ig beérkező írásos lemondás esetén a részvételi díj 50%-át térítjük
vissza. Ezen időpont után érkező, vagy elmulasztott lemondás esetén a részvételi díjat nem
tudjuk visszafizetni.

A jelentkezési lap beküldése nem jelent automatikus kitelepülési lehetőséget a rendezvényre!

Kelt.:

……………………………………………..
Aláírás

