
 

 

JELENTKEZÉSI LAP VÁSÁROZÓK RÉSZÉRE 

Figyelem! Ez a jelentkezési lap NEM vonatkozik a vendéglátósokra 

Általános információk: 

Jelentkezési határidő: 2022. július 31. (postai/e-mail beérkezés napja!) 

Rendezvény időpontja: 2022. szeptember 9-10-11. 

Rendező: Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.) 

Helyszín: Szarvas, Vajda Péter utca – Kossuth utca – Ótemplom tér 

 

Cégnév /számlázási név/: 

 

Cím: 

 

e-mail: 

 

Adószám: Telefon: 

Vállalkozói ig. sz.:                                                   Működési eng.sz.: 

Nyilvántartási szám: 

 

Kapcsolattartó neve: Telefonszám: ……………………… 

E-mail: …………………………….. 

 

Árusítani kívánt termék leírása: 

 

 

Megjegyzés: 



 

TERÜLET IGÉNY: 

Miután a fesztivál helyszínén a vásározóknak szánt területen a sátorhelyek mélysége 
adott (maximum 3 méter), kérjük, hogy a szélességet adja meg folyóméterben /Kérjük – ha 
igénye van rá – a sátor melletti kijárást is számolja bele/: 

……………………….. m 

 

ÁRAM IGÉNY (Kérem jelölje X-el) 

CSAK sátorvilágításhoz kérek áramot 

 

 
 

Árusításhoz, működéshez kérek áramot  I. fázis (220V)      Amper:……… 

 III. fázis (380V)  Amper:……… 

Egyéb igény: 

 

 
 

 

BÉRLETI DÍJAK: 

1./ Helybiztosítás sátorvilágítással:     15.000.-Ft/folyóméter 

2./ Helybiztosítás a megjelölt működési áram igénnyel:  19.000.-Ft/folyóméter 

 

A bizonyítottan minősített népművészeti termékeket árusító vásározók a bérleti díj 50 %-
át fizetik, de minimum 12.000.-Ft 

Népművészeti terméket árusítok:    igen   nem 

Népművészeti és kézműves hely: kizárólag népi iparművészeti, népművészeti alkotássá 

minősített termékek gyártója és forgalmazója. 

 

JÖVEDÉKI TERMÉKET FORGALMAZ?  IGEN         NEM 

(Amennyiben igen, kérjük, mellékelje a működési engedély másolatát!) 

Fizetés módja: A helyszínen KÉSZPÉNZZEL    

Minden jelentkezésről visszaigazolást küldünk 2022. augusztus 19-ig! Ennek hiányában a 

fesztivál területére TILOS a behajtás! A visszaigazolást feltétlenül hozza magával! 

A bérleti díj tartalmazza a terület őrzés-védését /nem a pavilonokban elhelyezett 

termékekét/(2022. szeptember 09. 16:00-tól 2022. szeptember 11. 14:00-ig). A helyszínen 

bekövetkező esetleges károkért a Szervező felelősséget vállal meglévő, érvényes 

biztosításának tükrében a rendezők hibájából keletkező károkért. 

A Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft., mint a Szarvasi Szilvanapok rendezője a 

fesztivál gondtalan lebonyolítása, és biztonságos működése érdekében a rendezvény 



területén szankcionálhatja a vásározókat, amennyiben megszegik a Rendező által előírt és 

elvárt követelményeket. 

1. Ha az elfoglalt terület nagysága nem egyezik meg az igényelt területtel, a helyszínen 

különbözet megfizetése szükséges. Reklamációnak helye nincs. 

2. A bérleti díj megfizetése nem függhet az értékesítés bevételétől! Minden vásározó 

köteles magánál tartani a helypénz volumenének megfelelő összeget! 

3. Kérjük, hogy az esetleges hellyel járó kérdések gondtalan ügyintézése végett a 

jelentkezési lapot, és a visszaigazoló lapot (vagy legalább fénymásolatát) 

szíveskedjen minden vásározó magánál tartani! 

4. Amennyiben a vásározó a Rendezvény kezdő időpontja előtt 7 napon belül lemondja 

a jelentkezést, úgy a bérleti díj 50%-át köteles a Rendező felé megtéríteni. 

Amennyiben 7 napon túl érkezik a lemondás, úgy nem jár pénzügyi vonzattal a 

szerződéstől való elállás. 

5. A vásározó vállalja, hogy vásárban számlaadási, nyugtaadási kötelezettségének 

eleget tesz. 

6. A Rendező a helyszínen nem rendezhető ügyet jogi útra terelheti. 

7. Súlyos esetben a Rendező a vásározót a fesztivál területéről eltávolíthatja, és a 

jövőbeni esetekben kitiltással szankcionálhatja! 

 

Egyéb információk: 

Az árusító helyeket a beérkezés sorrendje, árusított termék, illetve áramigény alapján fogjuk 

kijelölni. Fontos szempont továbbá a fesztivál arculata szempontjából az árusító standok 

kinézete, emiatt lehetőség szerint kérünk fényképfelvételeket becsatolni elektronikus úton. 

Tudomásul veszem, hogy a koronavírussal összefüggő közegészségügyi kockázatok miatt, 

és az esetleges kormányzati intézkedések következtében a szervezők a rendezvényt 

kötelezettség nélkül lemondhatják. Az így keletkezett esetleges anyagi károk nem 

terhelik a Szervezőket. 

 

A JELENTKEZÉSI FELTÉTELEKET ÉS TÁJKOZTATÓT TUDOMÁSUL VETTEM, ÉS 

ALÁÍRÁSOMMAL ELFOGADOM.  

  

 

Dátum: ………………………………… 

 

………………………….. 

          aláírás 


