Érkezett

Méret

Építettt

A kiállítás szervező tölti ki
Saját
Elhelyezési igény

Standszám

Határidő: 2013. április 8.

JELENTKEZÉSI LAP
(A másolat a kiállítónál marad)
Cég teljes, hivatalos neve:
Levelezési cím:
Kapcsolattartó személy:
Igazgató, cégvezető neve:
Telefon:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Számlázási cím:

Fax:

Társkiállító neve, négyzetméterek:*
* Amennyiben más kiállítóval közösen bérelnek standot, jelentkezésük csak társkiállítójuk jelentkezésének beérkezését
követően lép érvénybe.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről Pincér Akadémia Kft., továbbiakban Kiállítás
másrészről……………………………………….., továbbiakban Kiállító között.

szervező,

STANDMÉRETEK ÉS KIÁLLÍTÁSI DÍJAK KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE

I.

ÉPÍTETT FAHÁZAK ESETÉN:
A front felületen végig 65 cm széles pult található. A pavilonok ajtó felöli oldalán egy kisebb, 50x50
cm-es pult, a másik oldalon egy 80x50 cm-es pult helyezkedik el. A pavilonokat egy polccal és egy
lámpával látjuk el. A kiadópultok felett hosszan benyúló tetőszerkezet biztosítja az időjárás
változásainak megfelelő védettséget.
4 m2

100.000 Ft + áfa / 3 nap

2

150.000 Ft + áfa / 3 nap

8m

12 m2

200.000 Ft + áfa / 3 nap
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SAJÁT FAHÁZAS INSTALLÁCIÓ ESETÉN:
Saját installációval érkező valamint kizárólagosságot élvező Kiállítók bérleti díjai egyéni megállapodás
részét képezik.
….. m2
…mx…m
………………Ft + áfa / 3 nap

KÉZMŰVES KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE:
A rendezvényen való részvétel feltétele, hogy a kiállító kecskelábas standon kínálja termékeit.
Igény esetén Kiállítás szervező 8.000 Ft + áfa / 3 nap áron tud kecskelábas standot biztosítani a
Kiállítók részére.
2 fm
….. m2

30.000 Ft + áfa / 3 nap
Ft + áfa / 3 nap

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

A terület bérleti díj első részletének (50 %-ának) befizetési határideje a jelentkezési lap leadásával
egy időben kell befizetni. A fennmaradó összeg befizetési határideje a rendezvény megkezdése
előtti 15. nap
A VÁSÁRON KÍNÁLT TERMÉK(EK) PONTOS FELSOROLÁSA

II.

Kiállító kizárólag az online jelentkezésében, illetve az elfogadásban felsorolt termékeket
forgalmazhatja. A jogosultságon kívüli termékforgalmazás azonnali tevékenység felfüggesztést von
maga után és a Kiállítás szervezőnek jogosultsága van a Kiállítót elküldeni a rendezvény
helyszínéről. Ezekben az esetekben Kiállítás szervező a befizetett helydíjat nem fizeti vissza.
Minden levest értékesítő Kiállító kizárólag 2,5 dl-es és 5 dl-es pohárban értékesítheti leveseit. A
kisméretűt egységesen 500, a nagyméretűt pedig 1000 Ft-os árakon. A kiállítás szervező kijelenti,
hogy az egységes díjszabás a rendezvény egységességének és magas színvonalának megtartása
miatt elengedhetetlen. Kiállító tudomásul veszi, hogy amennyiben ezt nem tartja be, úgy a
rendezvényről azonnali hatállyal kizárható.
STANDÉPÍTÉS ÉS –BONTÁS

III.

Saját standot építő Kiállítók esetében az építés megkezdését legkorábban 19-én 00 órakor lehet
megkezdeni és köteles a területet 21-én 24 óráig elhagyni, installációját lebontani. A területet az
eredeti állapotának megfelelően visszaállítani.
A rendezvény hivatalos megnyitása 19-én 14.00 órakor történik, eddig az időpontig minden Kiállító
köteles kinyitni.
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IV.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A Szerződés létrejötte szempontjából Kiállítás szervező ajánlati felhívásának minősül a
Kiállítónak megküldött Jelentkezési lap és a Bérleti Szerződés, míg az ajánlati felhívás
elfogadásának minősül a Kiállító részéről a Jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának
megküldése Kiállítás szervező részére.
2. Kiállítás szervező a Jelentkezési lap kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül
visszaigazolja a jelentkezést a Kiállító felé e-mailben. Az érvényes jelentkezés feltétele a
cégszerűen aláírt Jelentkezési lap, valamint a bérleti díj 50 %-nak megfizetése.
3. Érvényes jelentkezés esetén, Kiállítás szervező kijelöli a Kiállító részére biztosított standhelyet,
melyről a helyszínrajzot megküldi a Kiállítónak.
4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelentkezési lapon megjelölt méretre és standtípusra
vonatkozó kiállítói igényt a Kiállítást szervező visszaigazolja, és a Kiállító a bérleti díj 50 %-át
megfizette, úgy a Felek között a szerződést létrejött.
5. Amennyiben Kiállítás szervező, a Kiállító méretre és standtípusra vonatkozó igényét csak
módosításokkal tudja kielégíteni, azt írásban közli a Kiállítóval, mely módosított ajánlatnak
tekintendő.
6. Amennyiben Kiállító írásban 3 napon belül nem kifogásolja meg a módosított ajánlatot, a
szerződés a módosított feltételekkel jön létre.
7. Kiállítás szervezőnek különleges esetben joga van a kiállítás időpontjának és helyszínének
módosítására. A kiállítás lemondása esetén Kiállítás szervező a Kiállítók által befizetett bérleti
illetve az esetleges megrendelt szolgáltatási díjakat visszafizeti azonnali hatállyal.
A KIÁLLÍTÓI RÉSZVÉTELI MINŐSÉGÉNEK KATEGÓRIÁI

V.

1. Kiállító a Jelentkezési lapot kitöltő gazdálkodó szervezet vagy magánszemély, akivel Kiállítás
szervező szerződéses kapcsolatban áll, aki egyben a kiállítással összefüggő számlák címzettje is.
2. Kiállító a Jelentkezési lapot vagy önmaga nevében, vagy kollektív kiállítás összefogójaként,
vagy a Kiállító megbízottjaként tölti ki, és mint szerződő fél fizeti a részvétel költségeit.
Amennyiben a Kiállító harmadik személy képviseletében jár el, úgy köteles meghatalmazását a
Jelentkezési laphoz csatolni.
3. Valamennyi esetben a „Szerződő fél adatainál” kell a Kiállító nevét a Jelentkezési lapon
feltüntetni.
4. A Kiállító önálló részvétele esetén saját standrésszel van jelen a kiállításon, de az általa bérelt,
leszerződött standon Társkiállítók részére is biztosíthat részvételi lehetőséget.
5. Ezen cégek adatait a Kiállítás szervezőnek meg kell küldeni, és a Kiállító vállalja Társkiállítói
után fizetendő díjat.
6. Társkiállító a kiállításon önálló saját standrésszel rendelkezik, de Kiállítás szervezővel
szerződéses viszonyban nem áll.
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7. A Társkiállító adatait a Kiállító köteles feltüntetni, és a Kiállító felel azért, hogy a részvételi
szabályokat a Társkiállító betartsa. A Társkiállítót érintő fizetési kötelezettség is a Kiállítót
terheli.
8. Képviselt cégnek minősül azon cég, mely a kiállításon saját standrésszel nem vesz részt, a cég
termékeit a Kiállító saját standján képviseli.
VI.

JELENTKEZÉS, HELYKIJELÖLÉS, STANDOK

1. A kiállítók jelentkezése a rendezvény jelentkezési lapján történik, amelyet pontosan kitöltve és
cégszerűen aláírva kell a Kiállítás szervezőhöz eljuttatni.
2. A kiállító köteles a standján az esetleges társkiállítóként résztvevők adatait is külön jelentkezési
íven közölni.
3. A cégszerűen aláírt jelentkezési ív visszaküldésével a kiállító egyúttal kinyilvánítja, hogy ezen a
részvételi feltételeket megismerte és ezek előírásait magára nézve kötelezően elfogadja.
4. Kiállítás szervező a jelentkezés elfogadásáról és a kiállítási terület kijelöléséről a bejelentett
termékek és termékcsoportok, illetve a kiállítók jelentkezési sorrendje alapján határoz.
5. A bérleti díjról szóló számla, vagy írásos visszaigazolás megküldése egyben a részvételre
vonatkozó szerződés létrejöttét jelenti a Kiállító és a Kiállítás szervező között.
6. Kereskedési helyet elfoglalni csak a Kiállítás szervező képviselőjének hozzájárulásával
lehetséges.
7. Amennyiben a Kiállító a rendezvény technikai stábjának, munkatársainak feltételeit nem tartja
be, és ezzel üzemzavart, vagy bárminemű fennakadást okoz a rendezvény területén, Kiállítás
szervezőnek jogában áll felfüggeszteni a Kiállító tevékenységét, őt a helyszínről eltávolítani.
Ilyen fennakadásnak minősül, ha Kiállító nem a Kiállító számára kijelölt helyre telepszik vagy
felszólítást követően nem települ a számára fenntartott helyre.
8. Kiállító a rendezvény helyszínét a rendezvény nyitvatartási ideje alatt a rendezvény bezárása
előtt nem hagyhatja el. Kiállító köteles a rendezvény valamennyi napján megjelenni és nyitva
tartani.
9. Kiállító mindaddig, amíg látogató, vendég tartózkodik a rendezvény helyszínén, autójával nem
hajthat a vendégtérbe.
10. A bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el és nem növelhető, csak Kiállítás szervező
előzetes tájékoztatásával és beleegyezésével adható tovább – akár csak részben is – más
kiállítóknak (társkiállító).
11. A területen, standokon illetve a berendezési tárgyakon okozott károkat a kiállító köteles a
helyszínen megtéríteni készpénzes számla ellenében.
FIZETÉSI FELTÉTELEK

VII.

1. A bérleti díj be nem fizetése esetén a kijelölt kiállítási terület nem vehető birtokba, azon építési
munkát elkezdeni nem lehet.
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2. A helyszíni szolgáltatások számláinak ellenértékét a rendezvény bezárásáig ki kell egyenlíteni.
3. A számlákon feltüntetett fizetési határidőn túli kiegyenlítés esetén a Kiállítás szervező a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként.
HELYSZÍNI ÉRTÉKESÍTÉS

VIII.

1. Kiállítás szervező a résztvevő számára biztosítja a helyszíni értékesítés lehetőségét, ha azt a
nyilvános forgalmazásra vonatkozó általános szabályok nem tiltják.
2. Az értékesítés a mindenkori helyszínre vonatkozó érvényben lévő feltételeinek meglétéért és
teljesítéséért (engedélyek, vámleírás, áru minőségi vizsgálata, számlaadási kötelezettség stb.) a
Kiállító felel.
IX.

TECHNIKAI FELTÉTELEK

1. Kiállítás szervező a rendkívüli eseteket leszámítva biztosítja az elektromos energiát a
rendezvényeken.
2. Kiállítás szervező az egyes, biztosított kiállítói helyektől maximum 50 méterre áramforrást,
áram vételezési lehetőséget biztosít. Kiállítónak rendelkeznie kell legalább 50 méter, megfelelő
kábelvastagságú, érintésvédelmi rendszerrel ellátott vízhatlan kábellel.
3. Abban az esetben, ha Kiállító elektromos eszközeinek meghibásodása miatt üzemzavart okoz,
úgy Kiállítás szervező jogosult Kiállító tevékenységét felfüggeszteni, amíg a meghibásodott
eszközt ki nem cseréli, vagy ki nem javíttatja.
4. Kiállító köteles a saját területét tisztán tartani és azt tisztán, rendezetten elhagyni.
5. Amennyiben Kiállító a rendezvény helyszínében kárt tesz, Kiállítás szervező azt kiszámlázza,
annak költségét Kiállító nyolc napon belül köteles megfizetni. Kiállító gondatlanságból (pl.:
helytelen installációállítás) elkövetett károkozást is köteles megfizetni.
ŐRZÉS, BIZTOSÍTÁS

X.

1. Kiállított tárgyakért a kiállítás nyitvatartási ideje alatt Kiállító felelős, zárás után a másnapi
nyitásig Kiállítás szervező felelős.
2. A vis major (katasztrófa, természeti csapás, terror, tűzkár, beázás stb.) helyzetekből adódó
károkért Kiállítás szervező kártérítési felelősséget nem vállal.
3. A kiállítónak a kiállítás építési, üzemelési és bontási időszakára a saját és alvállalkozóját
illetően, a másnak okozott károkozásra érvényes kiállítói felelősségbiztosítással ajánlott
rendelkezni. A kiállító számára ajánlott – a felelősségbiztosításon túl – a kiállított tárgyakra és
az installációra biztosítást kötni. E biztosítás elmulasztásából származó károk vagy veszteségek
teljes egészében a kiállítót terhelik.
4. Kiállítás szervező a kiállítási terület megóvása érdekében kiállító specifikusan un. kauciót
szabhat ki, mely minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezi.
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XI.
LEMONDÁS, REKLAMÁCIÓ
1. Amennyiben a kiállító a részvételét a jelentkezést követően lemondja, úgy a befizetett
területbérleti díj 50%-át a Kiállítás szervező kártérítésként visszatartja.
2. Ha a lemondás a rendezvény megnyitása előtt 15 napon belül történik, a kártérítés mértéke a
bérleti díj 100%-a. Emellett a kiállító a megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét is
tartozik megfizetni, valamint esetleges károkat megtéríteni. Ez a részbeni lemondásokra is
vonatkozik.
3. A meg nem jelenő kiállító köteles a helydíj 100%-át kitevő kártérítést fizetni, ezen felül – ha a
területet már nem sikerül kiadni – a megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét
megtéríteni.
4. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés tartalmát és adatait nyilvánosságra nem hozzák,
harmadik fél részére ki nem adhatják.
5. Kiállító, illetőleg az általa felkért közreműködők jelen megállapodás teljesítése során
tudomására jutott üzleti titkot, a Kiállítás szervezőre vonatkozó alapvető fontosságú
információt, adatot, s jelen szerződés tartalmát köteles megőrizni, harmadik személlyel
kizárólag a Kiállítás szervező előzetes, írásbeli felhatalmazása alapján közölhet a Kiállítás
szervezőre vonatkozó adatot, információt.
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (PTK), rendelkezései
az irányadóak.
Ezennel jelentkezünk a I. Budapesti Levesfesztiválra a fenti méretű stand foglalásával, és
elfogadjuk a mellékelt részvételi feltételeket.

Dátum

Cégszerű aláírás
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