RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Víz, Zene, Virág Fesztivál
Tata, 2017. június 23-25.
1. Általános információk a 2017.évi tatai Víz, Zene, Virág Fesztiválról
A Víz, Zene, Virág Fesztivál, Magyarország legnagyobb családi fesztiválja 2017-ben 24.
alkalommal kerül megrendezésre Tatán, 2017. június 23-25. között. A rendezvényen
hagyományosan számos helyszínen több mint másfélszáz programon lehet részt venni. A
Fesztivál célja, hogy a kisgyermekektől a senior korosztályokig értékes és színvonalas
kulturális programokat biztosítson a látogatók számára.
Programok jellege: virágkötészeti versenyek és virágkiállítások, egészségügyi szűrés,
könnyűzenei programok – változatos stílusban, vízi versenyek, egyéb látványos show elemek,
gasztronómiai attrakciók, kézműves vásár, borudvar, tűzijáték és számos gyermekprogram. A
2017. évi fesztivál újdonsága és egyedisége a Tatai Vár hangfestése lesz, amely egy
egyedülálló fény-hang technikára épülő látványosság. Ezen kívül folytatódik a népszerű
ingyenes gyermek vidámpark. A korábbi évek legsikeresebb helyszínei a Lovarda Romkocsma,
mely Magyarország legnagyobb fesztivál-romkocsmája, valamint az elektronikus zene
kedvelőinek szóló Party Aréna szintén várja látogatóit. A teljesség igénye nélkül néhány
jelentősebb fellépő: Karthago, Majka& Curtis, Bikini, Ghymes, TNT, Anna and the Barbies, Irie
Maffia, Kaláka, Auróra, Bereczki Zoltán és a Sztárban sztár+egy kicsi műsorból ismert
partnere, Berki Artúr, Gubás Gabi, Pápai Joci, aki az idei Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat
képviseli, Hot Jazz Band, Little G. Weevil, az X faktorból ismert Soulbreakers és sokan mások.

2. Információk a rendezvényről
A rendezvény szervezője:Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület, valamint a Víz, Zene, Virág
Fesztivál Nonprofit Kft.
A kézműves, kirakodó vásár lebonyolítói:
Kézműves, kereskedő területen (minden, ami nem, vagy nem a helyszínen ehető, iható)
FestivalFull Service Hungary Kft.
Helyszín: Tata belvárosa, Váralja utca (Várkanyar), a Vár, a Kastély tér, a Vár kastély felé eső
sétánya a lovardán túli területig.

A vásár nyitva tartása:
- 2017. június 23. péntek 14:00 – 22:00
- 2017. június 24. szombat 09:30 – 22:00
- 2017. június 25. vasárnap 09:30 – 20:30
Programok: másfélszáz program 3 nap alatt, 5 zenei helyszín, változatos gyermekprogramok,
tűzijáték, borudvar, virágbemutatók, hangfestés stb.
Részletes program: www.vizzenevirag.hu
Becsült látogatószám: Kb. 80 000 Fő
A rendezvény népszerűsítése: Sajtóközlemények; folyamatos tájékoztatás a rendezvény előtt
és a rendezvény alatt a Fesztivál weboldalán és Facebook oldalán (20 000+ rajongó).
Megjelenés ahelyi és megyei lapokban, banner megjelenés országos online médiában. Helyi
és országos rádió spotok, riportok. Programfüzet 25.000 példányban, benne térkép, amin
meg vannak jelölve a jelentősebb helyszínek, további szórólapok, plakátok.

3. Részvételi tudnivalók
Jelentkezők köre:
Jelentkezhetnek gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, őstermelők, egyéni vállalkozók,
stb. – minden olyan vásári szolgáltató partner, aki rendelkezik a tevékenységek ellátásához
szükséges valamennyi engedéllyel.
Két fő kategória:
- Kézműves, őstermelő szolgáltató partner, aki legalább 80%-ban magyar kézműves
termékeket vagy kézműves jellegű technikával előállított termékeket forgalmazó
gyártó, kereskedő.
- Kirakodó vásár, bármilyen olyan terméket forgalmazó vállalkozó, vagy vállalkozás,
aminek a tevékenységére a Vásárszervező engedélyt ad.
Jelentkezés célja:
A rendezvényen való részvételi jogosultság megszerzése.
Jelentkezés módja:
- jelentkezési adatlap visszaküldése (elektronikusan – .doc, .docx formátumban)
- A forgalmazott termékek megnevezése, árlistája, fényképek a termékekről és az
árusítás megjelenéséről (elektronikusan – .doc, .docx, .jpg formátumban)
- Fényképek a saját installációról és rövid leírás a műszaki paramétereiről
(elektronikusan – .doc, .docx, .jpg formátumban)
Speciális feltételek, előírások:
- A kézműves vásár területén a megjelenés egységes „kecskelábas” installációval,
vagy „favázas” sártorban. II-es körzet
- Az I-es és aIII-as körzet esetében a megjelenés a vásárszervező által engedélyezett
installációval.

-

A vásári szolgáltató partnerek csak olyan termékeket forgalmazhatnak, amit az
előzetesen elküldött terméklistában megjelöltek, illetve azt leegyeztették,
engedélyeztették a Vásárszervezővel.

Installáció bérlés:
A Vásárszervező, korlátozott mennyiségben (60 db) lehetőséget biztosít alvállalkozó
Partnerén keresztül „kecslábas” installáció bérlésére, melynek bérleti díja a rendezvény 3
napjára 5.000.- Ft+ÁFA. A Vásárszervező Partnerén keresztül biztosít lehetőséget 2*2-es
(27.000.-+ÁFA); 4*2-es (45.000.-+ÁFA); 3*2 (34.000.-+ÁFA) faház installáció bérlésére.
Áramellátás:
A Fesztiválon megjelenő Partner számára biztosított az alap áramellátás, ami elegendő az
installáció világításához. Amennyiben ettől több az áramigénye, akkor azt jelezze a
Vásárszervezőnek. A több elektromos igény plusz költséggel jár.
Az installáció 20 méteres körzetében lesz kiépítve csatlakozási pont.
Jelentkezés elbírálása:
A jelentkező vásári szolgáltató partnerek közül a Vásárszervező választja ki a rendezvényen
megjelenők körét.
Előnyt jelent az elbírálás során, ha
- helyi alapanyagokból, helyi termelők által előállított terméket, szolgáltatást kínálnak,
elárusító helyüket egyedi, látványos módon díszítik,
- interaktív programokat szerveznek,
- termékeik népszerűsítésére különféle promóciókat (pl. kóstoltatást, kézműves
bemutató) szerveznek,
- hungarikumokat, tradicionális magyar termékeket, élelmiszert, italokat kínálnak,
- különleges egyedi termékeket forgalmaznak.
Részvételi díj, a vásári szolgáltató partnerek tervezett összetétele:
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. A szolgáltató partnerek mennyisége és a részvételi ár
tájékoztató jellegű, de a vásárszervező törekedni fog arra, hogy egyetlen adott termékből se
legyen túlkínálat.
- 100 db kézműves, őstermelő, legalább 80%-ban kézműves termékeket
forgalmazó kereskedő partner (2 méteres frontra vetítve) nettó 30.000.- Ft.
Minden plusz méter nettó 5.000.- Ft.
- 20 db kirakodó vásáros partner (2 méteres frontra vetítve) nettó 45.000.- Ft.
Minden plusz méter nettó 5.000.- Ft. III-as körzetben.
A részvételi díj módosítása:
- Az I-es körzetbe jelentkező kézműves, őstermelő Partnerek esetében 20%
mérséklés a részvételi díjból,
- a II-es körzetbe jelentkező kézműves, őstermelő Partnerek esetében 10% emelés
a részvételi díjhoz képest.

Teljes részvételi díj számításának módja:
Bruttó részvételi díj (körzethez kapcsolódó %-os eltérítés figyelembe vételével) + installáció
bérlésének bruttó költsége + esetleges többlet áramigény bruttó költsége = a vásáron való
megjelenés teljes költsége
A jelentkezés benyújtásának módja:
A www.vizzenevirag.hu portálról letöltött, vagy elektronikus levélben igényelt/elküldött
„Jelentkezési lap” és a kötelező mellékleteinek kitöltése, elkészítése, valamint a teljes
jelentkezési anyag elektronikus úton való megküldése a vasar@vizzenevirag.hue-mail címre.
A vásárral kapcsolatos releváns határidők:
Jelentkezési időszak: 2017. május10. – május 28.
Jelentkezések elbírálása: 2017. május 28-ig
Szerződéskötési időszak: 2017. május29. – június02.
Részvételi díj fizetési határideje: 2017. június 09.
Bepakolás kezdete: 2017. június 23. reggel 6 óra
Vásár nyitása: 2017. június 23. 14:00
Vásár zárása: 2017. június 25. 22:00
Ehetőségeink, információk:
A kézműves, kereskedő, vásári kipakoló részvétellel kapcsolatban:
FestivalFull Service Hungary Kft. – 3565 Tiszalúc, Alkotmány u. 87/A.
Gáspár Zoltán 70/31-39-864 vasar@vizzenevirag.hu
A rendezvénnyel kapcsolatban:
Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Kft. – 2890 Tata, Váralja u. 2-4.
Telefon: 34/381-488; 30/409-13-75
E-mail: level@vizzenevirag.hu

