MEGHÍVÓ
Fűszeresek és Kézművesek Vására
2012. április 28-29. – Füzesgyarmat
Az országban elsőként kerül megrendezésre ez a kiállítás és vásár, ahol egyszerre lesz látható
és kóstolható a Magyarországon megtermő fűszer és gyógynövény választék valamint a
kistermelők és kisgazdaságok által előállított tradicionális magyar népi ételkultúra. Lesznek itt
sajtok, mézek, lekvárok szörpök, kolbászok, sonkák házi tészták és békési tájjellegű ételek.
A nagyszabású kiállítás kiegészül a kézműves portékákkal, egyedi és zsűrizett termékek
vásárával a nagyközönség számára pedig színes, látványos produkciókkal. A két napos vásári
forgatagban helyet kapnak garabonciások, csepűrágók és vásári komédiások, hogy a látogatók
egy percig se unatkozzanak.

A színpadon folyamatosan bemutatkoznak a termékek és készítőik, de lesz ételkészítés,
zöldségfaragás, lekvár és fűszer felismerő verseny. A gyerekek részére, népi játszótér, doboz
dobálás és egyéb népi játékok, valamint kézműves foglalkozások állnak majd rendelkezésre, a
biztonság miatt elkülönített játékparkban.
Ízelítő a szórakoztató programokból: nosztalgiafotózás, népi ruha divatbemutató, íjászsolymász bemutató, városnéző sétakocsikázás,
Díszvendég és zsűri elnök, Szabó Gyuri bácsi, a bükki füves ember
Vásár nagydíjat hirdetünk meg: a „Fűszeresek és Kézművesek Vására Díj 2012” nagydíjat,
az a kiállító kapja meg, akinek a kiállítási anyaga és bemutatkozása, vásári megjelenése a
felkért szakemberekből álló zsűri bírálata és alapján a legszínvonalasabbnak bizonyul.

Fellépők: Bakator Zenekar, Hortobágy Néptánc Együttes, Sváb Sramli,
Füzesgyarmati Mazsorett, Csökmői Rézfúvós Együttes,
és még sokan mások

Tájékoztató Kiállítók részére
A vásár időpontja: 2012. április 28-29.
Helyszín: Füzesgyarmat, Fő tér és Széchenyi u.
A kiállítói helyek füves területen kerülnek kialakításra, arccal az út felé, a sátrak az
aszfaltozott út előtt állnak.
Adottságok: női, férfi WC, aszfaltozott út, hangos bemondási lehetőség,
Kiállítói helyek, rendezvénysátorban: 9 m2 /25.000 –Ft/ 2 nap
A kiállítói hely mérete 3 m széles és 3 méter mély
Az ár az alábbiakat tartalmazza: áram, kiállítói név egységes megjelentetése, kiállítói füzetben
való megjelentetés, honlapon való megjelentetés, egységstand, 1 db asztal és 2 db szék,
éjszakai őrzés,
Egy kiállító több egységet is foglalhat: 2 egység foglalása esetén - 20 %
3 vagy több egység esetén -30%
engedményt biztosítunk!
Kiállítói helyek – utcasoron- sörsátorban: 9 m2 / 15.000-Ft/ 2 nap
Az ár az alábbiakat tartalmazza: áram, kiállítói név egységes megjelentetése, kiállítói füzetben
való megjelentetés, honlapon való megjelentetés, sörsátor,1 db asztal és 2 db szék,
Kiállítói hely igényelhető berendezés nélkül, ebben az esetben a négyzetméter ár: 1500 Ft/m2
Az ár a területen kívül a kiállítói füzetben való megjelenést és áram használatát tartalmazza.
Egyéb szolgáltatások:
- szórólap kihordása rendezvény előtt, Füzesgyarmaton 2000,-Ft – 1x alkalommal
- szórólap osztogatása rendezvény ideje alatt, 4000,- Ft/ 1nap
- hostess biztosítása a rendezvény idejére 5000,-Ft/nap
- molinó kihelyezése és leszerelése 2000,-Ft
Egyéb információk:
-

amennyiben áram szolgáltatást igényel, garantáljuk, hogy 10 méteres körzetben talál
csatlakozót,de megfelelő hosszúságú elosztókábelt hoznia kell.
az egyéb szolgáltatások igénybevételét legalább 10 nappal a rendezvény előtt jeleznie kell
kiállítóink kedvezményesen foglalhatnak szobát, a Füzes panzióban!
információs telefonszámunk: 20 461-4661

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
I. A jelentkezés módja
1. A kiállító a rendezvényre a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével jelentkezik. A
jelentkezési lap visszaküldésével egyidejűleg kinyilvánítja, hogy a részvételi
feltételeket megismerte, és azokat elfogadja.
A jelentkezési lap visszaküldése egyben szerződésnek minősül.
2. A Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete. a részvételi díjról szóló
visszaigazolás megküldésével, értesíti a kiállítót arról, hogy jelentkezését elfogadta,
és részvételét a rendezvényen biztosítja. Megküldi a rendezvény alaprajzát,melyen
bejelölte a jelentkező standszámát és helyét.
A visszaigazolással egy időben tájékoztatást küld a jelentkező felé, a fizetendő
összegről, melyet a megadott határidőig kell a szervező számlájára befizetni vagy
átutalni.
A részvételi díj kiszámítása megrendelés alapján, a mindenkori tájékoztatóban
szereplő árak és kedvezmények alapján történik.
II. A szervező feladatai
1. A kiállítás szervezője gondoskodik szervezési feladatok elvégzéséről, a helyszín
és azon berendezések meglétéről melyek a tájékoztatóban szerepelnek.
2. A szervező a résztvevőket regisztrálja és a honlapján a megadott adatokat,
elérhetőségeket közzé teszi.
3. A kiállítóknak lehetőséget biztosít a reklámozásra a meghívókon és a
programfüzetben (behúzás).
4. A jelentkezési lapon igényelt m2-t, asztalt,székeket a helyszínen biztosítja.
5. A kiállítóknak lehetőséget biztosít a régió médiáiban / hirdetési újságok, helyi
televíziók /és a kiállítással kapcsolatos hirdetésekben engedményes áron való
megjelenéshez.
6. rendezvény meghívóinak, plakátjainak elkészítése és megfelelő helyen való
elhelyezése
III. A kiállító feladatai
1. A vásár nyitását megelőzően legalább 30 perccel az áruját, termékét, kiállítási
anyagát a helyszínre szállítani és a standját berendezni.
A szállító járművet, a kiállítás, vásár ideje alatt a vásártéren kívül, az arra kijelölt
helyen tárolni, a ki és bepakolással a vásár rendjét nem megzavarni.
2.A zárást követően a megmaradt terméket köteles elszállítani.
3. A kiállítói területet köteles, tisztán, az esetleges szemetet tárolókban vagy
szemetes zsákokban elhelyezve átadni.
4. A kiállító a bemutatóhoz szükséges eszközöket (terítő, hosszabbító, tálca, stb.)
hozza magával.
5. A rendezvényen bemutatni termékeit, és a résztvevők részére vásárlási, illetve
rendelési lehetőséget biztosítani a mindenkori törvényi eljárásoknak megfelelően.
6. A szervező által kért határidőre a megbeszélt szóróanyagokat (prospektus,
katalógus, termékminta, árajánlat, stb.) biztosítani.

IV. Fizetési feltétel
A részvételi díj a megjelölt határidőig a FAVE. számlájára fizetendő.
V. A lemondás módja, határidők
A lemondás történhet telefonon vagy írásban.
Lemondási határidők és feltételek:
1. Ha a lemondás a rendezvény napja előtt 15 nappal korábban érkezik, akkor
kötbérfizetéstől eltekintünk.
2. Ha a lemondás a rendezvény napja előtt 4-14 nappal korábban történik, akkor a
szervező a részvételi díj 25%-át kötbérként megtartja.
3. Ha a lemondás a rendezvény napja előtt 1-3 nappal korábban történik, akkor a
szervező a részvételi díj 50%-át kötbérként megtartja.
4. Ha a kiállító a rendezvényen nem vesz részt és nincs érvényes lemondása,
akkor a részvételi díj 100%-át tartozik kötbérként kifizetni.
VI. A részvételi díj tartalma:
- a kiállító által igényelt terület és berendezés díja
- a rendezvényekre vonatkozó reklámanyagok szerkesztése (meghívó,
programfüzet, stb.)
- a részvétel fényképes dokumentálása, honlapon, hírleveleken
- plakátok kihelyezése, meghívók elküldése,
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései az irányadók. A szervező és a kiállító a közöttük létrejött
jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közötti egyeztetéssel rendezni.
Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a felek a Békés Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét jelölik meg.

Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete:

Gergely Mária
Elnök

