VÁSÁRI RENDTARTÁS
Keszeg-Fesztivál, Báta
1.)

A rendezvényen csak előre bejelentkezett mesterek és árusok vehetnek részt. Bármilyen okból
kifogásolható portéka árusítását a rendező megtilthatja.

2.)

A vásár nyitva tartása: 2016. július 2. –szombat
9-21 óráig
Helyszíne: Báta: Nagy-sziget
Az árusok helyét a rendezők jelölik ki, melynek során figyelembe vesszük:
 a jelentkezési lap visszaküldésének idejét,
 a rendezvényre való megérkezés idejét.

3.)

A kitelepülés időtartama: 7.00 –9.00 óráig.
Ekkor a Nagy sziget kocsival is megközelíthető. A jelentkezési lap megfelelő rovatában
pontosan meg kell adni rendezvényre érkező gépkocsijuk rendszámát! A be-és kiszállások
zavartalansága és a viták elkerülése érdekében kérjük az árusok megértő együttműködését!

4.1.) A vásár területén a Nagy-sziget 24.00 óráig tart nyitva, ezért a hídon este és éjszaka
folyamatos lesz a gyalogosforgalom! Kérjük, az árusok legalább 20.00 óráig maradjanak a
helyszínen, illetve távozásukat a rendezőknek jelezni szíveskedjenek, hogy a helyszín
elhagyásában segítséget nyújthassunk!
4.2.) A rendezvény látogatóinak biztonsága érdekében, a Nagy-szigetre gépkocsival csak
korlátozottan lehet behajtani. Ekkor a Nagy-sziget területén az árusok kizárólag a
biztonsági szolgálat által megengedett módon közlekedhetnek járműveikkel. A biztonsági
szolgálat munkatársai a kiszállást lehetőség szerint segítik. Az őrszolgálat munkatársaival
való kapcsolattartás a rendezők személyén keresztül történhet!
A biztonsági előírások az évszaknak megfelelő időjárási eseményektől (pl. eső) függetlenül
érvényesek. A viták elkerülése érdekében kérjük az árusok megértő együttműködését!
5.)

A rendezvényen való részvételhez az árusoknak saját felszerelés szükséges! Az árusításhoz a
rendezőségnek semmiféle felszerelést nem áll módjában biztosítani!

5.1.) A sátrak, asztalok esetleges kiegyenlítéséhez alkalmas alátétekről az árusoknak kell
gondoskodni!
5.2.) Áramot és vizet a jelentkezési lapon leadott igénylés szerint, külön szerződésben biztosítunk,
egységes 10.000 Ft átalánydíjért.
Áramfejlesztővel rendelkező árusok előnyt élveznek.
A megfelelő rovatban pontosan meg kell jelölni a működtetni kívánt berendezések összes
áramigényét (W, A), a vízigényt (m3 vagy l/nap), a sátorméretet (hosszúság x mélység). A
villamos berendezések szabályos működtetését és tényleges fogyasztását a rendezvény ideje
alatt ellenőrizzük.
5.3.) Az ételárusoknak rendelkezniük kell saját, zsákos hulladéktárolóval. A megtelt zsákokat a
Nagy-sziget közelében található konténerekben kell elhelyezni. Kérjük a szelektív
hulladékgyűjtést! A műanyag palackokat külön zsákban, összetaposva kell a konténer mellé
tenni, az üvegeket hasonlóképpen szelektálni.
5.4.) A zsír-és olajszennyeződéstől a terepet védeni kell!
5.5.) Édességet, friss, vagy tartós élelmiszert árusítók CSAK ÉRVÉNYES ALKALMI
ÁRUSÍTÁSI ENGEDÉLY BIRTOKÁBAN települhetnek ki. A jelen rendezvényre a
bejelentési kötelezettség a rendezőt terheli.
6.)

Amennyiben a rendezvény ideje alatt, az árusok tevékenységével kapcsolatban, bármely
hatóság ellenőrei szabálytalanságot állapítanak meg, annak következményei az elmarasztalt
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árust terhelik. A hatósági előírások be nem tartásából eredő problémákért a rendezőség
felelősséget nem vállal, azokat orvosolni nincs lehetőségünk.
7.1.) Egy árushely mérete legfeljebb 3 m hosszú és 3 m mély lehet. Étekárusoknál egy árushelynek
tekintjük 1 db., saját, fa árusító pavilonjuk méreteit.
7.2.) 3 m felett a közterület használat díja arányosan fizetendő. Egy jelentkezőnek két árushelyet csak
indokolt esetben, külön egyeztetés szerint biztosítunk.

8.)

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat szabályairól és
díjairól szóló 11/2011. (X. 7.) önkormányzati rendelete szerint a közterület használat díja:
 Vásározók: 3x3 m sátor 3000 Ft
 Lángosos, kürtöskalácsos 3000 Ft
 Gyermekjátékok, légvár 5000 Ft
 Kiskörhinta 10.000 Ft
 Nagy körhinta 15.000 Ft
 Céllövölde 10.000 Ft

9.)

Jelentkezési határidő: 2016. június 29. Azoknak, akik a fenti határidőig nem jelentkeznek, a
megbeszélt vásárhelyet nem tartjuk fönn. Eredeti/szkennelt, e-mailben küldött jelentkezési
lapon való helyigénylést fogadunk el! Víz- és áramszolgáltatást csak aláírt és tatalmilagformailag helyesen kitöltött szerződés alapján biztosítunk!

Kapcsolattartó, levelezési cím: Kökönyei-Tóth Judit, 7149 Báta, Fő utca 147.
Telefon: 30/70-36-082, e-mail: ikszt@bata.hu
Báta, 2016. június 17.
Báta Község Önkormányzata
7149 Báta, Fő utca 147.
Huszárné Lukács Rozália polgármester
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JELENTKEZÉSI LAP
Keszeg Fesztivál Báta, 2016. július 2.
NÉV/CÉGNÉV:
MESTERSÉG/tevékenység:
Közterület használati kategória:

I.

II.

III.

(A RENDEZŐK

ÁLLAPÍTJÁK MEG) MEG!)

Vásárhelyének kijelölése:
CÍM/SZÉKHELY:
CÉGJEGYZÉK SZÁM/EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
ADÓSZÁM:
FORGALOMBA HOZNI KÍVÉNT ÉLELMISZER MEGNEVEZÉSE:
SÁTORMÉRET:

VÍZIGÉNY
3

................... m /nap

…........... m (hosszúság) X …............ m (mélység)

vagy

....................l/nap

1

ÁRAMIGÉNY a működtetni kívánt berendezések felsorolása:
………………………………….. .… W (…. A); ………………………………….. …. W (…. A);
……………………….. berendezésemhez saját kompresszort használok

BERENDEZÉS:
……………………………………………db saját asztal/sörasztal
……………………………………………db saját sörpad
……………………………………………db saját sátor, pavilon
……………………………………………db saját szék

melyeket a be- és kipakoláskor a biztonsági őröknek/rendezőnek bemutatok.
Gépkocsi rendszáma:
LEVELEZÉSI CÍM:

TELEFON:

E-mail:
Alulírott nyilatkozom, hogy
 A fenti, illetve az 1. sz. nyilatkozatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
 A vonatkozó VÁSÁRI RENDTARTÁSBAN foglaltakat ismerem, a helyszínen a főrendezőknek a
kitelepüléssel, árusítással és a rendezvény menetével kapcsolatos utasításait magamra és alkalmazottaimra
nézve kötelezően betartom.
 A jelentkezési lap visszaküldésével a rendtartás szerint rám vonatkozó közterület használati díjat, az áram- és
vízszolgáltatásért fizetendő díjat és a kijelölt vásárhelyet elfogadom.
Tudomásul veszem
 hogy ha termékeim nem felelnek meg a rendezvény minőségi követelményeinek, vagy az általam bejelentett
közterület használat kategóriának, a főrendező jogosult a közterület használati díjat korrigálni, vagy a szóban
forgó termékek árusítását megtiltani.
 a fentiek be nem tartása esetén a rendezők a rendezvényen való jelenlétemet felfüggeszthetik, és a velem való
partnerkapcsolatot megszakíthatják.
Kelt: 2016. ................................. ...........

………………………………….........
aláírás

1

A valós áramigény pontos megadása a kiépítendő villamos hálózat méretezése miatt kötelező és hatósági nyilatkozatnak számít! Az
adatközlés a jelentkező számára semmilyen hátrányt nem jelent.
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ÁRAMOT HASZNÁLÓKNAK
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ!

1. sz. NYILATKOZAT
Alulírott

…......................................................................................................................................

(név)
…...................................................................................................................... (cégnév) nyilatkozom,
hogy a Keszeg Fesztivál Bátán - 2016. július 2-án - tartó

Kézműves és Kirakodóv ásár

jelentkezési lapon megjelölt célra villanyáramot
használok

nem használok

Pontos áramigényemet a jelentkezési lapon jegyeztem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam működtetett elektromos
berendezés a vonatkozó villamossági szabványnak és a munkavédelmi előírásoknak megfelelő
és azt a rendezvényre való kitelepülést megelőzően szakemberrel ellenőriztettem.
Kelt: ……………………………………

…………………………………..........
aláírás
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