Vásári szabályzat kézműves, kereskedő, kirakodó vásáros Partnerek részére
A 2018. június 21-22-23-24-én megrendezésre kerülő
tatai Víz, Zene, Virág Fesztivál vásári szolgáltató Partnerei részére

I. Általános információk
A Víz, Zene, Virág Fesztivál szervezője a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület, valamint a Víz, Zene, Virág Fesztivál
Nonprofit Kft. (továbbiakban Szervezők), megbízta a kézműves, kirakodó vásár lebonyolításával, kereskedők szervezésével, kiválasztásával, koordinálásával és ellenőrzésével a Festival Full Service Hungary Kft.-t (továbbiakban
Vásárszervező).
Elérhetőségeink, információk:
A vásár kézműves, kereskedő, kirakodó vásáros részével kapcsolatban:
Festival Full Service Hungary Kft. – címe: 3565 Tiszalúc, Alkotmány u. 87/A
Gáspár Zoltán 70/31-39-864 vasar@vizzenevirag.hu
A rendezvénnyel kapcsolatban:
Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft. Fesztiváliroda – 2890 Tata, Váralja u. 2-4.
Telefon: 20/509-50-08
E-mail: level@vizzenevirag.hu
Helyszín: Tata belvárosa, Váralja utca (Várkanyar), a Vár, a Kastély tér, a Vár kastély felé eső sétánya.
Belépőjegyek: a korábbi években felmerült igényekre reagálva a rendezvény szervezője 2018 évben az első napot
ingyenessé tette. A további napokra a teljes rendezvény idejére érvényes bérlet, vagy napijegy váltható.
A vásár kötelező nyitva tartása:
- 2018. június 21. csütörtök 16:00 – 21:30
- 2018. június 22. péntek 14:00 – 21:30
- 2018. június 23. szombat 10:00 – 21:30
- 2018. június 24. vasárnap 10:00 – 21:30
A fenti időpontoktól korábban is meg lehet kezdeni az árusítást, illetve később is be lehet fejezni azt, de a vásár
nyitva tartása alatt folyamatosan üzemeltetni kell az elárusító helyet.
II. Jelentkezés, területbérlés feltételei és módja, a vásár szabályzata
1., A Szervezők megbízására a Vásárszervező a Szervezők nevében pályázatot ír ki a vásáron való részvétel megszerzésére. A Vásárszervező csak a pályázati rendszerben kiválasztott Partnerek számára biztosít részvételt a rendezvényen, a Szervező velük köt szerződést.
A rendezvényen a konkrét árusító hely kiosztását - lehetőség szerint a Vásári Szolgáltató Partner előzetes igényeinek figyelembe vételével - minden esetben a Vásárszervező határozza meg (beosztás, elhelyezés, területkijelölés,
stb.). A Vásári Szolgáltató Partner köteles elfogadni a Vásárszervező által részére árusításra kijelölt installációs

helyet. A Vásári Szolgáltató Partner köteles, a Vásárszervező által biztosított azonosító számot (házszámot) a kitelepülésén jól látható helyen, beazonosításra alkalmas módon elhelyezni és szükség esetén jelezni a Vásárszervező
számára, hogy pótolja azt.
2., A Vásári Szolgáltató Partnerek gépjárművel, bepakolás/kipakolás/árubeszállítás céljából behajthatnak a Fesztivál terültére, a Fesztivál nyitvatartási idején kívül, a Vásárszervező által kiadott behajtási engedéllyel (Partnerenként 1 db behajtási engedély). A rendezvény teljes területén a KRESZ rendelkezései irányadóak, és a gépjárművek
maximális sebessége csak 5 km/h lehet. A közlekedési utak áru, építési anyag lerakásával, deponálásával még ideiglenesen sem zárhatók el.
Fesztivál terültére behajtási időpontok
- 2018. június 21. csütörtök 08:00 – 15:00 és 22:00 – 23:59
- 2018. június 22. péntek 06:00 – 13:00
- 2018. június 23. szombat 00:00 – 09:00
- 2018. június 24. vasárnap 00:00 – 09:00 és 22:00 – 23:30
Amennyiben a feltüntetett időpontokon túl a Fesztivál területét tartózkodik gépjárműjével, minden Fesztivál területen megkezdett fél óra esetében 5.000 Ft + ÁFA/fél óra büntetést köteles fizetni, az akadályoztatás miatt.
A rendezvényre való behajtási pontok
- a Bartók Béla út felől a Váralja utcára (Vár és „Várkanyar” terület esetében)
- a Hősök tere felől a Fazekas utca irányába (a Kastély tér és a tómenti sétány esetében)
Kihajtási pontok:
- Hajdú utca a Váralja utcáról (a Vár és a „Várkanyar” terület esetében)
- a Hősök tere felé a Fazekas utca irányába (a Kastély tér és a tó menti sétány esetében)
A Fesztivál működési területén parkolni tilos, a behajtási engedély csak behajtásra jogosít, vele kedvezményesen
nem lehet parkolni a Fesztivál területén kívül. A Fesztivál hátsó részén található lovaspályán a Fesztiválszervező
ingyenes parkolást biztosít a résztvevőknek. Felhívjuk minden Partnerünk figyelmét, hogy fesztivál egyes területei
Természetvédelmi területnek minősülnek, így a tiltott helyen parkolást az illetékes hatóságok akár 200.000 Ft-ig is
büntethetik
3., A Vásári szolgáltató Partner kitelepülésekor kizárólag az előzetesen egyeztetett, a pályázatában feltüntetett, a
Vásárszervező által jóváhagyott termékeket forgalmazhatja, szolgáltatását végezheti. Az ezt meghaladó, vagy jóvá
nem hagyott termékek árusítását, tevékenység folytatását a Vásárszervező jogosult megtiltani, az elárusító helyről
e termékeket beszedetni. Amennyiben a Vásári szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget a Szervező azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
4., A Vásári Szolgáltató Partner kizárólag a Vásárszervező által jóváhagyott installációban folytathatja tevékenységét.
5., A Vásári szolgáltató Partner a saját installációja mellé csak annyi reklámanyagot, megállító táblát stb. helyezhet
ki, amennyire előzetesen engedélyt kapott a Vásárszervezőtől.

6., A Vásári Szolgáltató Partner által bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el, nem növelhető, és nem adható/értékesíthető tovább, akár csak részben is más Partner(ek)nek.
7., A Vásári Szolgáltató Partner az elárusító helyét - a napi nyitva tartási idő alatt - felügyelet és őrzés nélkül nem
hagyhatja, standját nem zárhatja be nyitvatartási időben. Ettől csak kivételes esetben a Vásárszervező engedélyével
térhet el. Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner nem tartja be a kötelező nyitva tartást, úgy a Vásárszervező
kötbért szabhat ki, melynek összege minden megkezdett óra után 5.000,- Ft + ÁFA.
8., A Vásári Szolgáltató Partner a termékek értékesítése során köteles betartani a belkereskedelmi tevékenységre
vonatkozó előírásokat. Kötelezi magát, hogy a hatályos jogszabályokban és árusítási szabályzatban előírt hatósági/működési engedélyeket legkésőbb az elárusítóhely átvételi időpontjáig beszerzi, azokat a helyszínen tartja, a
Vásárszervező vagy a hatósági szervezetek kérésére felmutatja, az árusítást a vonatkozó törvényeket, előírásokat
betartva végzi. A Partner köteles a rendezvény területén a tisztességes kereskedői magatartást maximálisan betartani; a vásárlókat korrekten és az előírásoknak megfelelően tájékoztatni, udvariasan kiszolgálni. Köteles ár-tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, és a fogyasztói árakat a rendezvény ideje alatt betartani. Köteles a munkavégzésre alkalmas állapotban végezni a tevékenységét. Amennyiben értékesítő tevékenysége zavarja a többi árust,
vagy a Fesztivál látogatóit, a Szervező azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
9., A Vásári Szolgáltató Partner az árusító hely frontján túl nem pakolhat, tevékenységét az installációban, valamint
az installáció mellett végezheti, amennyiben ezt a fizikai környezet megengedi. Amennyiben a Vásári Szolgáltató
Partner ennek nem tesz eleget (az installációjának frontján túl pakol) a Vásárszervező azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
10., A Vásári Szolgáltató Partnerek a rendezvény területén kizárólag a saját installációs helyükön végezhetik tevékenységüket; nem tehetnek olyan megnyilvánulásokat, nem használhatnak olyan üzleti fogásokat, melyek a többi
Partner érdekeit sérti.
11., Tilos az árusító területen baleset- és tűzveszélyes anyagot felügyelet nélkül hagyni és nagyobb mennyiségben
tárolni! A kereskedő vállalja, hogy a mindenkor hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi előírások
betartja, és alkalmazottjaival is betartatja.
12., A Vásári Szolgáltató Partner számára biztosított az alap, világításhoz elegendő áram. Az installáció 20 méteres
körzetében megtalálható csatlakozási pontra a Vásári Szolgáltató Partner önállóan csatlakozik rá.
13., A Vásári Szolgáltató Partner a pavilon/installációs hely átadásakor köteles a Vásárszervezőnek - a helyszínen
kitöltött „Egység átadás-átvételi jegyzőkönyv”-ben rögzítetteknek megfelelően – 5.000,- Ft, azaz ötezer forint kauciót készpénzben megfizetni, amelyet az installációs hely visszaadásakor a Vásárszervező visszafizet, amennyiben a
Vásári Szolgáltató Partner az installációt, valamint annak közvetlen környezetét a fentebb meghatározott jegyzőkönyvben rögzített, tiszta, rendezett, sérülésmentes, állapotban átadja. Amíg a Vásárszervező részére a kaució kifizetése nem történik meg, addig a Vásári Szolgáltató Partner az árusítást nem kezdheti meg.
14., A Vásári Szolgáltató Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az installáció és közvetlen környezete nem az
átadáskor rögzített állapotban 2018. június 24-én 22.00 – 24.00 közötti időpontban kerül visszaszolgáltatásra, úgy
a Vásárszervező a kaució visszafizetését megtagadhatja, egyben megnyílik a joga az őt, vagy szerződött partnerét
ért kár megtérítésére.

15., A Vásári Szolgáltató Partner köteles a napi tevékenység, az építési- és bontási munkák során keletkezett hulladékot hulladékgyűjtő konténerbe elhelyezni, illetve az általa bérelt területet a fesztivál ideje alatt folyamatosan
és maximálisan rendben tartani.
16., A Vásári Szolgáltató Partnernek lehetőség szerint gondoskodnia kell az installáció zárhatóságáról, vagy egyéb
módon megoldott vagyonvédelemről. Sem a Vásárszervezőt sem pedig a Szervezőt nem terheli felelősség a területen történt esetleges lopásokkal kapcsolatban.

Tata, 2018. május 06.
Szervezők

