I. Általános információk
A Nagybereki Töpörtyű Fesztivál szervezője a MAJORKA a Balaton Nagyberekért Közhasznú Alapítvány, melyhez tartozik a termelői és kézműves vásár lebonyolítása, Vásáros Partnerek szervezése, kiválasztása, koordinálása, ellenőrzése.
Elérhetőségek, információk:
+36 30 216 4865, +36 20 445 5083, info@balatonnagyberek.hu
A vásár kötelező nyitva tartása:
2018. október 20., szombat 9:30-17:30
A fenti időponttól korábban is meg lehet kezdeni az árusítást, illetve később is be lehet fejezni azt, de a
vásár nyitva tartása alatt folyamatosan üzemeltetni kell az elárusító helyet.

A rendezvény helyszíne:
8646 Balatonfenyves, Imremajor 058/C - Hunyady Udvar
II. Jelentkezés, területbérlés feltételei és módja, a vásár szabályzata
Jelentkezők köre: termelők, őstermelők, kereskedők (élelmiszer), kézművesek, akik
rendelkeznek a tevékenységük ellátásához szükséges valamennyi engedéllyel.
A Vásáros Partnerek csak olyan termékeket forgalmazhatnak, amit az előzetesen a Szervezővel egyeztetett
terméklistában megjelöltek.
Jelentkezés módja: telefon, e-mail (termékről, standról fotó, helyigény megjelölése).

Jelentkezési határidő: 2018. október 16. kedd 24:00
Az árusító hely kiosztását a Vásáros Partner előzetes igényeit figyelembe véve a Szervező
határozza meg és ismerteti a helyszínen érkezéskor. A Partner számára igény szerint biztosított az áramellátás külön díj ellenében.
A Partnerek gépjárművel behajthatnak bepakolás/kipakolás/árubeszállítás céljából a Fesztivál területére a Fesztivál nyitvatartási idején kívül.
Parkolás a kijelölt parkolóban biztosított!
Részvételi díj:
Két Kakas Gasztro és Kézműves Piac Partnerek számára:
1 méter 5.000 Ft, minden további megkezdett méter 1.000 Ft
Alkalmi Vásáros Partnerek számára:
5.000 Ft/fm
Fizetés módja: előre utalás 2018.10.18-ig (M7 Takarék Szöv. bsz: 67000193-11040426)
Tombola felajánlás önkéntes!
Balatonfenyves-Imremajor, 2018. október 5.

MAJORKA Alapítvány

MAJORKA a Balaton Nagyberekért Közhasznú Alapítvány
8646 Balatonfenyves, Imremajor 058/C/3 hrsz.
Tel.: +36 30 216 4865, E-mail: info@balatonnagyberek.hu, Honlap: www.balatonnagyberek.hu

JELENTKEZÉSI LAP
a V. Nagybereki Töpörtyű Fesztivál
Termelői és Kézműves Vásárán történő részvételre
2018. október 20. (Nyitva tartás: 9:30-17:30)
Cím: Balatonfenyves, Imremajor 058/C hrsz.
Vásáros Partner adatai:
Név:
Székhely:
Ha szervezet, akkor képviselője:
Telefonszáma:

Adószáma:

E-mail címe:
Partner minősítése (őstermelő, vállalkozó, stb.):
Partner azonosítója (nyilvántartási sz., adósz.):
Árusítóhely mérete
(szélesség x mélység m):
Árusított termékek:
termék(ek) megnevezése*

Áramhasználat:
TERMELŐ (ÉLELMISZER)/KÉZMŰVES

*

Egyéb információk,
közlendők:

Aláírásommal igazolom, hogy adataim helytállóak, a valóságnak megfelelnek, és beleegyezem,
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tartsák nyilván és kezeljék.
A Vásári szabályzatot elfogadom, a vonatkozó részvételi díjat megfizetem.

Dátum: ________________________

________________________
Árusító aláírása

