Vásárosok jelentkezési lapja
VII. Töltött Káposzta Fesztivál Rátka
2017. 05. 13.
A vállalkozó (vállalkozás) neve:………………………………………………………………
Számlázási adatok:………………………………………………………………………….....
Adószám:……………………………………………………………………………………….
Kapcsolattartó neve:…………………………………………………………………………...
Címe:……………………………………………………………………………………………
Telefonszám:……………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………..
1. Népi iparművészeti termékeket árusítok, a termékek megnevezése:
…………………………………………………………………………………………..
2. Piaci, vásári vegyes kereskedelmet folytatok, a forgalmazott termékek
összefoglaló megnevezése:
…………………………………………………………………………………………...
Az árusítandó stand igényelt mérete:…………………méter
Áramvételi igény:

fázis

Amper

Fizetési mód (Kérjük húzza alá az Ön által választani kívánt fizetési módozatot):
CSEKK

ÁTUTALÁS

Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lap tájékoztató levelében, a vásári
felhívásban foglaltakat tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek tekintem.

…………………………………2017………………………hó ………nap.

P.H.

………………..……………….……………..
aláírás

Vásárosok tájékoztatása
Várjuk, azon kézművesek és vásárosok jelentkezését, akik termékeik értékesítésével
színesíteni tudják rendezvényünket.
Rendezvény neve: VII. Töltött Káposzta Fesztivál
Helye: 3908 Rátka, Iskola tér 2.
Ideje: 2017. május 13.
web: www.ratka.hu
A helyszínre érkezés ideje: 2017. május 13-án 6-8 óráig.
A vásár lezárt útszakaszon lesz. Az áru kipakolását követően a területet gépkocsival el kell
hagyni. Beállásra a rendezvény végén 19-20 órakor lesz lehetőség.
Helypénz: 3000 Ft/m (május 13-án, szombaton 10-20 óráig)
(A stand hosszát vesszük figyelembe, kérjük pontosan megadni méterben!!!)
Minden vásárosnak rendelkeznie kell a szükséges engedélyekkel!
Áramvételi lehetőség:
Min. áramvételi igény: 1 fázis 6 Amper = 5.000 Ft
3 fázis igénybevétele esetén 15. 000 Ft
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük a mellékelt jelentkezési lapot
kitöltve legkésőbb 2017. április 28-ig a lap alján lévő e-mail címre vagy fax számra küldjék
vissza. A jelentkezést követően 3 napon belül visszaigazoljuk a foglalást és elküldjük az
átutaláshoz szükséges adatokat.
A jelentkezés a befizetéssel válik véglegessé! Az időben be nem fizetett jelentkezést, május 5ét követően automatikusan töröljük a listából.
A helypénz költségének befizetése:
Kérjük a helypénz 100%-át a megadott bankszámlaszámra a szerződés megkötése után
befizetni!
Helypénzt vissza nem térít a rendezőség, ha a vásározó nem jelenik meg a kezdésre, vagy ha a
vásározót saját hibája miatt a rendezvényről kiutasítják!
Amint a számlaszámra megérkezik az utalás, az utalás sorrendjének megfelelően megkapja a
vásározó a helyének sorszámát, amit majd a vásárban elfoglalhat! Az utalás beérkezése számít
érvényes regisztrációnak!
FIGYELEM NEM MINDEN TERMÉKKÖR ÁRUSÍTÁSA ENGEDÉLYEZETT!!!
Információs elérhetőség:
Cím: Közösségi Ház 3908 Rátka, Iskola tér 2/a.
E-mail: muvhazratka@freemail.hu
Fax: 47/374-350
Jelentkezést csak e-mailben, faxon illetve postai úton fogadunk el.

