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JELENTKEZÉSI LAP 

Diszeli Húsvéti Mulatságok és Helyi Termelői Vásár 
2022. április 17. (vasárnap) 

A Termelői Vásár nyitvatartása: 14.00-18.00 óra között 
Helyszín: Tapolca-Diszeli Művelődési ház udvara, 8297 Tapolca-Diszel Szabadság u. 1.  

 

 

Jelentkezési határidő: 2022. április 1. 

 

 

A kiállító adatai (Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!) 

Kiállító neve:………………………………………………………………………………………….. 

Címe:………………………………………………………………………………………………….. 

Tel:………………………………………………. Adószám:………………………………………… 

E-mail:…………………………………………...  

Tevékenységi kör/termék……………………………………………………………….…..         

 

 Társkiállítóval kívánok megjelenni, akivel közösen használom a kijelölt területet:: □ igen □ nem  

 

Amennyiben igen, akkor Társkiállító adatai (Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!) 

Kiállító neve:………………………………………………………………………………………….. 

Címe:………………………………………………………………………………………………….. 

Tel:………………………………………………. Adószám:………………………………………… 

E-mail:…………………………………………... 

Tevékenységi kör/termék........................................................................................................  

 

 

Számlázási adatok 

Költségviselő szerv neve:.…….…….…..……….…..…….……..…….……..…….…..…………….. 

Cím:.….…………..…….…….……..………….…….……..…….……..………….…….……..……. 

Bankszámlaszám:..….…….……………….…… …………….. Adószám:..……..…………… 
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A helyi termék vásár alaprajza, asztalok elhelyezkedése: 

- Kemence előtt: 1,2 asztalok 

- Fedett rész alatt: 3-16 asztalok 

 
Figyelem: az asztalok pozícióját, elhelyezkedését a Szervező határozza meg, azokat változtatni tilos! 

 

Kiállítóhely típusa Bérleti díj Igénylés (db) 
Asztal száma 
(opcionális) 

Asztal (1 db 60*190 cm) 2.000 Ft/alkalom     

Túljelentkezés esetén fedetlen részt tudunk kijelölni! 

A Diszeli Húsvéti Mulatságok 2022 programja: 

14.00 A rendezvény megnyitása 

14.00-18.00 Helyi termelői vásár 

15.00- 16.00 Csapatversenyek (jelentkezés 14.30-tól) 

14.30-16.00 Gyerekprogramok 

19.00- Locsolóbál  
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
Diszeli Húsvéti Mulatságok 2022 

Csobánc Művelődési Ház 

2022 április 17. 

 

JELENTKEZÉS, A KIÁLLÍTÁSI TERÜLET KIJELÖLÉSE, BÉRLETE 

 
1.  Szerződő felek: • Egyrészről: Tapolca Kft. (székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1,), adószám.: 12862528-

2-19, Cg: 19-09-506480, képviseli Rédli Károly ügyvezető igazgató, (a továbbiakban Szervező) 

Másrészről: a jelentkezési lapot cégszerűen aláíró és visszaküldő kiállító (a továbbiakban: Kiállító).  
 

2. A kiállítók jelentkezése a „JELENTKEZÉSI LAPON” történik, amelyet pontosan kitöltve, aláírva kell a 

megadott határidőre eljuttatni a Szervező irányítása alatt működő tapolcai Tourinform irodába (ta-

polca@tourinform.hu e-mail címre, postai úton 8300 Tapolca Fő tér 17. címre vagy személyesen Ta-

polca Tourinform Irodába). Az aláírt jelentkezési lap visszaküldésével a Kiállító egyúttal kinyilvánítja, 

hogy ezen részvételi feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Felek között a végleges meg-

egyezés a Szervező írásos visszaigazolásával jön létre. 

3. A bérelhető terület nagysága: asztal 60*190 cm, ára: bruttó 2.000 Ft. A bérleti díj magába foglal az 
asztalon kívül 1 db széket. Elektromos áramot előzetes bejelentés alapján biztosítani tudunk. Díja a 
felhasználás mértékétől függ, melyről kérésre tájékoztatást, árajánlatot küldünk. 

4. Az igényelt terület kijelölését a Szervező végzi. A helyi termék vásár a Csobánc Művelődési Ház udva-

rán, fedett, oldalról nyitott helyszínen kerül lebonyolításra. 

5. A kiállítás területén a Kiállító által okozott kárért a Kiállító felel, s egyben köteles az okozott kárt a 

Szervezőnek megtéríteni. 

6. A Kiállító saját kiállítói területét a nyitvatartási idő alatt (14.00-18.00 óra között) nem hagyhatja sza-

badon és őrzés nélkül. 

 

ÁRUSÍTÁS 

7. A kiállítók a vásár ideje alatt termékeiket a kereskedelmi jogszabályok alapján értékesíthetik, ehhez 

kötelesek a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, jogvédő díjakat megfizetni és a vonatkozó 

előírásokat betartani. 

8. Kiállítók a termékeik kipakolását 13.00 órától tudják elkezdeni és a 14.00 órai nyitásig kötelesek 
befejezni. 
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9. Kiállító kötelezi magát, hogy a vásár végső zárása után az általa bérelt területet kiüríti, és a Szervező-

nek átadja tisztán, göngyöleget, árút nem hátra hagyva.  

10. Kiállító csak a jelentkezési lapon megadott termékek/termékcsoportok árusítását végezheti. Előzete-

sen be nem jelentett termékek árusítása esetén Szervező felszólítására Kiállító köteles a be nem je-

lentett termékek értékesítését megszüntetni. 

11. Társkiállító: A Kiállító standjára társkiállítót jelenthet be, a bejelentés írásban (a Jelentkezési lapon) 

történik, melyen megnevezendő a társkiállító teljes neve, címe/székhelye, termékei. A Kiállító a bé-

relt területet a társkiállítóval megoszthatja. A kiállítási területet a Szervező egészként kezeli, így min-

dig csak mindenkori szerződéses partnerének, azaz a Kiállítónak bocsátja rendelkezésére.  

12. Kiállító szavatosságot vállal azért, hogy tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai elő-

írásoknak megfelelően, mások jogainak vagy törvényes érdekeinek megsértése nélkül, fokozott gon-

dossággal végzi. Kiállító szavatosságot vállal azért, hogy a tevékenysége ellátásához szükséges jogi és 

szakmai feltételekkel, és minden szükséges engedéllyel rendelkezik. Szervező ennek elmaradásából 

eredő kárért vagy elmaradt haszonért semmilyen felelősséget nem vállal. 

ŐRZÉS, BIZTOSÍTÁS 

1. A standon kiállított áruk, termékek, technikai eszközök biztonságáért a Kiállító saját maga felel. Kö-

teles továbbá gondoskodni a vásár megkezdése előtt elhelyezett és zárása után a vásár területén 

maradt árui, termékei és technikai eszközei gondos elhelyezéséről. 

2. A Kiállító által bemutatott termékek, eszközök biztosítása és felelősség-biztosítása a Kiállító feladata. 

 

LEMONDÁS 

1. Ha a részvételről történő lemondás április 11-e vagy azt követően történik, a Megrendelő köteles az 

általa előzetesen megrendelt szolgáltatások 100%-át megfizetni. Egyéb esetben a Megrendelő az ál-

tala megrendelt szolgáltatások díjának 40 %-át köteles kártérítés jogcímén megfizetni. A lemondást 

a rendezvény szervező írásban fogadja el. 

2. Amennyiben a hatályos jogszabályi rendelkezések, illetve járványügyi intézkedések a rendezvény 

megtartását nem teszik lehetővé a COVID-19 járványra tekintettel, abban az esetben a Szervező a 

már megfizetett részvételi díjat a részvételi díj 10%-ának megfelelő kezelési költség levonása után, 

amely Szervezőt illeti, visszafizeti a Kiállító részére. 

3. Ha a Kiállító a részére kijelölt területet a rendezvény megnyitása előtt fél órával nem foglalja el a 

rendezvény szervező azt minden visszatérítési és kártérítési kötelezettség nélkül más kiállítóknak 

bérbe adhatja. A kiállító a befizetett helydíjat nem kapja vissza, valamint a megrendelt és elvég-

zett szolgáltatások ellenértékét is köteles megtéríteni. 
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KERESKEDELMI, REKLÁMTEVÉKENYSÉG 

1. Szervező egyeztetés után és térítés ellenében biztosítja kiállítói részére egyéb  

hirdetések és reklámok lehetőségét. A rendezvényre vonatkozó valamennyi hirdetés a 

Szervező kizárólagos joga. 

2. A kötelező regisztráció tartalmazza a kiállító alapinformációit (név, cím, elérhetőség,  

vezető neve, termék, vagy szolgáltatás rövid leírása). 

3. A Kiállító hozzájárul, hogy Szervező saját Facebook, Instagram oldalán népszerűsíti a rendezvényt   

JOGOK, KÖTELESSÉGEK 

1. Kiállító jogosult a „JELENTKEZÉSI LAP” lapon megrendelt és a „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS RÉSZVÉTELI 

FELTÉTELEK” mellékletben megjelölt feltételeknek megfelelően a kiállításon részt venni. 

2. Kiállítói standján bemutatott technikai berendezéseit és gépeit – saját maga és a látogatók biztonsága 

érdekében – kizárólag a hatóságilag előírt szabályok szerint működtetheti. Ezzel kapcsolatban köte-

lezően be kell tartani az ágazatra vonatkozó szakhatósági előírásokat, valamint a Tűz- és munkavé-

delmi rendelkezést. 

3. Az esetleges jogvitákban a felek megkísérelnek megegyezésre jutni. Amennyiben ez nem sikerül, a 

felmerülő vitás jogi kérdésekben a felek a Tapolca Járásbíróság illetékességét magukra nézve kötele-

zően elismerik. 

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 

1. A Tapolca Kft. a részvételi díjat és a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a rendezvény kezdetén 

és helyszínén készpénzben kéri kiegyenlíteni. A kiállításon való részvétel, illetve a megrendelt kiállítói 

terület elfoglalásának feltétele a díj kiegyenlítése. 

2. Ha a kiállítás vis major miatt hiúsul meg, úgy mindkét félnek törekednie kell a keletkezett kár, vagy 

költség csökkentésére. Harmadik személy(ek) által okozott, vagy rájuk áthárítható károkat a Tapolca 

Kft. akkor téríti meg a KIállítónak, ha a károkozótól hozzá ez az összeg beérkezett. Vitás kérdésekben 

elfogadják a Tapolca Járásbíróság illetékességét. A „JELENTKEZÉSI LAP” és a „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 

ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK” nem szabályozott kérdéseiben a PTK. ide vonatkozó rendelkezéseit te-

kintik irányadónak. 

TŰZRENDÉSZETI, BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

1. A kiállítás tűz- és munkavédelmi előírásai tekintetében a vonatkozó jogszabályok, a szervező által 
megküldött „Tűz- és Munkavédelmi Szabályok” előírásai az irányadók. 

2. Kiállító, bérelt kiállítói területén az előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságvédelmi előírások 
megtartásáért és betartatásáért felelősséggel tartozik. 
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EGYÉB 

1. A kiállítók a vásár idejére kötelesek a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, jogvédő 
díjakat megfizetni, a bemutatott termékek, eszközök biztosításáról és felelősség-biztosításáról gondoskodni 
és a vonatkozó előírásokat betartani.  

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az aktuális Kormányrendelet alapján kialakult 
járványügyi helyzetet vis maiornak tekintik, és ha e járványügyi helyzettel összefüggő okra való hivatkozás-
sal bármelyik félnek a másik félhez intézett felmondása miatt e szerződés teljesítése részben vagy egészben 
elmarad, abban az esetben felek között megszűnik e szerződés. 

3. Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy az előzőekben körülírtak esetén felek saját 
maguk kötelesek viselni a szerződés teljesítése érdekében tett addigi intézkedéseik során felmerült költsé-
geket, azokat a másik félre nem jogosultak áthárítani, továbbá egyik fél sem jogosult a másik féltől teljesí-
tést követelni vagy a járványügyi helyzet okán teljesítetlen szerződés miatt - a költségek áthárításának ki-
zártságán túlmenően - felmerült kárát, elmaradt hasznát a másik féltől követelni. Mindezeket teljes egészé-
ben az a fél viseli, amelyik fél oldalán ezek felmerültek vagy elmaradtak. 

 
Kijelentem, hogy az Általános Szerződési és Részvételi Feltételeket megismertem és a benne foglaltakat 
aláírásommal elfogadom. 
 
 
Kelt: Tapolca,  2022 …………..hó……..nap 

 
 
 
 

….….…..….…..….…..……..……..                ..................................................... 
                  Rédli Károly                       Kiállító cégszerű alírás 
                    ügyvezető 
                   Tapolca Kft. 
       Szervező 
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