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Vásározók részvételi szabályzata
(A Barcikai Majális 2018
vendéglátósai, vásározói, kiállítói számára)
I. Általános tudnivalók
A Barcikai Majális 2018 szervezője a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.
(továbbiakban Rendező), mely minden jogot fenntart magának a rendezvényt kísérő kiegészítő
programok, kirakodók, vendéglátósok (továbbiakban Vásározók) koordinálására és ellenőrzésére.
A rendezvény napja és helyszíne:
IDŐPONT HELYSZÍN

1.
ESEMÉNY

Május 1.
(hétfő)

Csónakázó-tó

Terület
átvételének
időpontja
Május 1.
07.00 óra

Kipakolás
ideje

Árusítás
kezdete

Árusítás
vége

07.00-13.00
Gépjármű
kiállás ideje:
13.00 óra

14.00 óra

21.30 óra

II. Jelentkezés, területbérlés feltételei és módja
1. A területbérlésben bel- és külföldi jogi, illetve természetes személyek vehetnek részt.
2. A Vásározók jelentkezése a szabályzat megismerését követően az aláírt, lepecsételt jelentkezési lap
- előírt határidőn belüli – visszaküldésével 2018. április 17. (kedd) déli 12.00 óra szkennelve
szilasiancsa@gmail.com címre, postai úton vagy személyesen (Barcika Art Kft. 3700
Kazincbarcika, Fő tér 5.) történik. A leadott jelentkezés nem jelenti az automatikus részvétel
lehetőségét. Rendező a leadott jelentkezések alapján jogosult eldönteni, hogy a rendezvényen mely
Vásározóknak engedélyez megjelenési lehetőséget. A Rendező által figyelembe vett fő
szempontok: minőségi arculati megjelenés, biztonságos installáció, értékesíteni kívánt termékek
illeszkedése a rendezvény jellegéhez.
Visszaigazolás minden esetben történik!
A megadott határidőn túl beérkező igényeket a Rendezők kötelezettség-vállalás nélkül és csak a
fennmaradó lehetőségek függvényében tudják kielégíteni.
3. A rendezvény esetében az érintett területek helykiosztását – lehetőség szerint a Vásározók előzetes
igényeinek figyelembevételével - minden esetben a Rendezők határozzák meg (beosztás, elhelyezés,
területkijelölés stb.).
4. A Rendező igény szerint áramvételezési lehetőséget biztosít, ehhez a szakhatósági előírásoknak
megfelelő módon történő csatlakozó kiépítése (hibátlan, szabványnak megfelelő és épp hosszabbítóval)
a Vásározó feladata.
5. A Vásározó a saját elárusító helyét – a napi nyitva tartási idő alatt – felügyelet és őrzés nélkül nem
hagyhatja, standját nem zárhatja be, áruját nem takarhatja le.
6. A Vásározó mindenkor köteles az érvényben lévő műszaki, építészeti, gépészeti, elektromos,
tűzrendészeti illetve hatósági rendelkezéseket betartani.
7. A Rendezők tájékoztatják a Vásározókat, hogy a hatályos előírásoknak megfelelő saját tűzvédelmi
eszköz – poroltó – (6 kg-os ABC hitelesített tűzoltó készülék) megléte valamennyi résztvevő számára
kötelező, annak hiányában az illetékes hatóság bírságot szabhat ki, és a rendezvényen - jelentkezése
ellenére - az árus nem vehet részt, az árusításból a Rendező és a hatóság kizárhatja. Ebben az
esetben a területhasználati díjat a Vásározónak kötelessége megfizetni a Rendező felé.
8. A Vásározók a rendezvény területén kizárólag saját standjukban végezhetik tevékenységüket; s nem
tehetnek olyan megnyilvánulásokat, nem használhatnak olyan üzleti fogásokat, melyek a többi
kereskedő és/vagy a Rendező érdekeit sértik.
9. A Vásározók által bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el és nem növelhető, csak a Rendezők
előzetes írásbeli hozzájárulásával adható tovább, akár csak részben is más kereskedő(k)nek.
10. A rendező jogosult egyes termékek árusítását kizárni, ha azok a többi kereskedő vagy a vásárlók
érdekeit sértik, illetve bemutatásukat, értékesítésüket az érvényes jogszabályok tiltják.
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11. A Vásározók kötelesek a rendezvény területén a tisztességes kereskedői magatartást
maximálisan betartani; a vásárlókat korrekten és az előírásoknak megfelelően tájékoztatni,
udvariasan kiszolgálni, és nyugtaadási kötelezettségüket szigorúan betartani!
12. A Rendezők fenntartják maguknak a jogot a Vásározók arculatának, standjának kialakítását,
megjelenését illetően; a rendezvény ideje alatt csak olyan Vásározók kaphatnak területfoglalási
engedélyt, akik ezen szigorú arculati elvárásoknak megfelelnek!
13. Az ilyen irányú követelmények teljesítésének segítése érdekében a Rendezők három különböző
típusú elárusító helyet tudnak bérleményként a Vásározók rendelkezésére bocsátani, korlátozott
darabszámban, melyre a foglalásokat az igények érkezésének sorrendjében fogadják el.
14. A Rendezők a rendezvény ideje alatt észrevételeket tehetnek a Vásározók irányába a kötelező és
megfelelő vásárlói tájékoztatás hiánya (pl. nincsenek feltüntetve az árak, vagy a kihelyezett árlap
esztétikailag nem felel meg a rendezvény arculati elvárásainak) esetén. Ha a Vásározó a figyelmeztetés
ellenére sem pótolja ezeket, a Rendezők azonnali hatállyal visszavonhatják a Vásározók területfoglalási
engedélyét, és távozásra szólíthatják fel az érintett személyt/személyeket. Ilyen esetekben a Rendezők
semmiféle kártérítéssel nem tartoznak a Vásározó irányába, hiszen ez utóbbi megsértette a szabályzatot.
15. Tilos az árusító területen baleset- és tűzveszélyes anyagot felügyelet nélkül hagyni, és ezeket
nagyobb mennyiséget tárolni!
16. A területen bármilyen elektromos szerelési munkát csak szakember végezhet, ezen szabály betartása
és betartatása a Vásározó kizárólagos felelőssége!
17. A Vásározók kötelezik magukat, hogy a területet és az általuk bérelt pavilonokat vagy faházat
olyan állapotban adják vissza, amilyenben kapták. Az esetlegesen okozott kár/károk megtérítése a
Vásározó kötelessége. Ilyen esetekben a Rendező helyszíni feljegyzést készít, majd az okozott kárt az
érintett Vásározó számára kiszámlázza.
18. A Vásározó köteles a napi tevékenység, az építési-és bontási munkák során keletkezett hulladékot a
legközelebbi hulladékgyűjtő konténerbe elhelyezni, illetve az általa bérelt területet a rendezvény ideje
alatt maximálisan rendben tartani.
19. A Vásározó köteles a fent felsorolt határidőket betartani (I.-es pont), és a Rendezők utasításainak
megfelelően az árusító területről a gépjárműveket, utánfutókat és egyéb kiegészítőket időben
eltávolítani, és az értékesítést az engedélyezett időben befejezni!
20. A részvételi szabályzat rendelkezései valamennyi Vásározó számára kötelező érvényűek.
III. Árusítás, áruk beszállítása, utánpótlása és elszállítása
1. A Vásározók a termékek értékesítése során kötelesek betartani a belkereskedelmi tevékenységre
vonatkozó előírásokat. Ezek közül is lényeges a szükséges minősítések, minőségtanúsítványok megléte,
magyar nyelvű használati-kezelési útmutató, a tartós használatra rendelt termékeknél jótállási jegy
biztosítása. A vásár területén való árusítás nem mentesít a számla- és nyugtaadási kötelezettség alól.
A fogyasztási panaszokat a vásár ideje alatt is a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell intézni, illetve
a részvételi szabályzat II./11. pontjának maradéktalan betartása, betartatása is kötelező érvényű a
Vásározó számára.
2. Az árusító standok, áruk feltöltése, beszállítása csak a jelzett határidőig történhet meg.
Ezt követően az árusító területről a gépjárműveket el kell szállítani, az áruk utánpótlása csak más módon
(gyalogosan, kézi kiskocsival stb.) oldható meg, a rendezvény területére gépjárművel behajtani a
rendezvény zárásáig tilos!
3. A területen lévő standokat, pultokat, pavilonokat a jelzett zárásig bezárni, elbontani tilos!
A Vásározó azzal, hogy szerződést köt, azt is vállalja, hogy forgalomtól függetlenül a vásári terület
rendjét pakolással, bontással nem zavarja meg!
4. A Vásározók kötelezik magukat, hogy a rendezvény zárása után a megadott határidőig az általuk
bérelt területet kiürítik, és azt rendben átadják a Rendezőknek. A határidő után az árut a Vásározó
költségére a rendező elszállíttatja, és a felmerült költségeken túl a helyfoglalási díj 50%-át kötbérként
felszámítja.
5. A terület környékén a KRESZ rendelkezései érvényesek azzal, hogy a gépjárművek maximális
sebessége csak 5 km/h lehet. A közlekedési utak áru, építési anyag lerakásával, deponálásával még
ideiglenesen sem zárhatók el.
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IV. Jogok és kötelezettségek
1. A Vásározó jogosult jelentkezése elfogadása esetén a részére biztosított területen a meghatározott
feltételek mellett részt venni, áruit, termékeit bemutatni; saját standján kereskedni.
2. A Vásározó teljes anyagi felelősséget vállal az elektromos és egyéb gépek üzemeltetése során okozott,
vagy a védőberendezések nem megfelelő voltából keletkező károkért, balesetekért.
3. A Rendezőknek jogukban áll az általuk veszélyesnek, vagy zavarónak ítélt gépek, berendezések
üzemeltetését korlátozni, illetve betiltani.
4. A Vásározó a saját standja mellé csak annyi reklámanyagot, megállító táblát, vendéglátós
esetében asztal-szék garnitúrát stb. helyezhet ki, amennyire előzetesen engedélyt kapott.
5. A Vásározó a veszélyes hulladék (szennyvíz, ételmaradék) elszállításáról önállóan köteles
gondoskodni!
6. A felek megállapodnak abban, hogy a részvétellel kapcsolatban felmerülő vitás jogi kérdésekben a
Kazincbarcikai Járás Bíróság kizárólagos illetékességet magukra nézve kötelezően elismerik.
7. Minden, itt nem szabályozott kérdésben a Rendező jogosult a szükséges intézkedéseket elrendelni, s
azok betartására a Vásározókat kötelezni. A Rendezők a Vásározóval állnak jogviszonyban, így az általa
megbízottak / pl.: alkalmazottak / tevékenységéért a Vásározó felel.
V. Helyfoglalási és bérleti díjak
1. A Barcikai Majális 2018 rendezvényére egységes és kedvezményes díjakat alakított ki a Rendező,
mely minden Vásározóra nézve kötelező érvényű.
2. A Rendező az eseményre az árusításra vonatkozóan (saját installációval érkező Vásározók részére)
napi négyzetméter árakat határoz meg, melyek ún. kedvezményes átalánydíjak és függetlenek az árusítás
időtartamától.
Ennek összege: áramfogyasztással: nettó 3.149 Ft + 27% Áfa = bruttó 4.000 Ft/m2
(Vagyis egy 2 x 3 méteres saját standon történő árusítás esetén a díj mértéke bruttó 6 x 4.000 Ft /24.000
Ft)
3. Amennyiben a Vásározó a Rendezőtől bérel árusító standot, úgy az 1-es, 2-es esetében (ami 2 x 1
méteres):
áramfogyasztással: nettó 7.874 Ft + 27% Áfa = bruttó 10.000 Ft.
A 3-as faház esetében (ez 3 x 2 méteres):
áramfogyasztással: nettó 15.748 Ft + 27% Áfa = bruttó 20.000 Ft
a napidíj (bérlés és helypénz együttesen).

1. stand

2. stand

3. faház
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VI. Fizetési feltételek
1. A felek az előzetes jelentkezés után kötnek megállapodást.
2. A szerződésben szereplő teljes díjat közvetlenül a rendezvényt megelőző kiválasztott napon
(2018. április 27-én, - péntek - 11.00 – 14.00 óra között) helykijelölés után a helyszínen, készpénzben
és egy összegben kell megfizetni. (Ha a Vásározó 30 km –en kívül lakik, és nem áll módjában a kijelölt
napon a rendezvény helyszínén megjelenni, annak - előzetes egyeztetés után- lesz lehetősége a
rendezvény napján, helyfoglalás előtt rendezni a díjat.
Amennyiben ezt a Vásározó elmulasztja, vagy különböző okokra hivatkozva a jelzett óráig nem teszi
meg, az előzetesen lefoglalt helyét töröljük.
A díjak kiegyenlítése a Rendező által kiállított számla ellenében történik meg.

Ha a Vásározó a pavilon, faház illetve területfoglalást a rendezvény előtt 24 órával lemondja, kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke a díj 100%-a.
Minden további kérdésben keresse Szilasi Lászlóné (06/20/823-9953) kolléganőnket, állunk szíves
rendelkezésére, mert Öntől is színesebb lesz városunk!
Kazincbarcika, 2018-03-14

A Rendezők képviseletében:
Dr. Makkai Orsolya sk.
ügyvezető-igazgató

