RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Víz, Zene, Virág Fesztivál
Tata, 2019. június 28-30.

1. Általános információk a 2019. évi tatai Víz, Zene, Virág Fesztiválról
A Víz, Zene, Virág Fesztivál, Magyarország legnagyobb családi fesztiválja 2019-ben 26. alkalommal
kerül megrendezésre Tatán, 2019. június 28-30 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, ezen kívül folytatódik a
népszerű ingyenes gyermek vidámpark.
A teljesség igénye nélkül néhány jelentősebb fellépő: Edda, Keresztes Ildikó, Halott Pénz, Margaret
Island, Pápai Joci, Punnany Massif, stb.

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) Festival Full
Service Hungary Kft.
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 2019 évben
az I-es körzetet a rendezvény mindhárom napjára ingyenesen látogathatóvá tette. A rendezvény
további helyszíneire a teljes rendezvény idejére érvényes belépő, vagy napijegy váltható.
A vásár kötelező nyitva tartása:
- 2019. június 28. péntek 14:00 – 21:30
- 2019. június 29. szombat 10:00 – 21:30
- 2019. június 30. vasárnap 10:00 – 21:30

Programok: másfélszáz program 3 nap alatt, 6 zenei helyszín, változatos gyermekprogramok,
tűzijáték, borudvar, virágbemutatók, 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 (26 000+ rajongó). Megjelenés a helyi
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, 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 kizárólag egységes 2 méteres „kecskelábas”
installációval történhet a tóparti sétányon az „S” kanyarig. Ezen a területen a bérleti díj
tartalmazza az installáció díját is. A szervező a kecskelábas installációk helyét oly módon
jelöli ki, hogy az installációk mellett 1 m szabad terület maradjon. A szabadon maradt
terület úgy „lakható” be, hogy minden partner a saját installációtól jobbra eső szabadon
maradt területtel rendelkezhet. Ezen a területen az installációhoz plusz méterek nem

vásárolhatók, az installációs hely csak úgy bővíthető, ha Partner több darab, egymással
összeillesztett kecskelábas installációt bérel.
- Klinika-Platán között, illetve a Lovardától a Kőkorsóig terjedő területen a megjelenés a
vásárszervező által engedélyezett installációval lehetséges, mely lehet faszerkezetű vagy
fehér alutent. Az installáció hely mérete a fizikai körülmények miatt 3 méteres front és 2
méteres mélység. Ettől eltérni csak a vásárszervezővel történt előzetes egyeztetés esetén
lehetséges. A 3 méteren felül plusz méterek 10000 Ft+ Áfa összegért vásárolhatók.
A vásári szolgáltató partnerek csak olyan termékeket forgalmazhatnak, amit az előzetesen elküldött
terméklistában megjelöltek, illetve azt leegyeztették, engedélyeztették a Vásárszervezővel.
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,

-

hungarikumokat, tradicionális magyar termékeket, élelmiszert, italokat kínálnak, - különleges
egyedi termékeket forgalmaznak.

termékeik népszerűsítésére különféle promóciókat (pl. kóstoltatást, kézműves bemutató)
szerveznek,

Részvételi díj, a vásári szolgáltató partnerek tervezett összetétele:
A rendezvény pénzügyi lebonyolítója a Szervező. A Vásárszervező a Partnerek kiválasztásában és a
helyszíni operatív lebonyolításban vesz részt.
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.
- 30 kézműves; őstermelő; legalább 80%-ban kézműves termékeket forgalmazó kereskedő
partner (2 méteres kecskelábas + 1 szabad méter= összesen 3 méter frontra vetítve) nettó
38.000.Ft, mely tartalmazza az installáció bérleti díját is.
- 12 saját installációval érkező vásáros partner (3 méteres frontra vetítve) nettó 45.000.- Ft.
Minden plusz méter nettó 15.000.- Ft.
- 20 saját installációval érkező kézműves; őstermelő; legalább 80%-ban kézműves
termékeket forgalmazó kereskedő partner (3 méteres frontra vetítve) nettó 35.000.- Ft.
Minden plusz méter nettó 10.000.- Ft.
Utójelentkezési időszakban beadott pályázatok esetében a mindenkori díj 20%-kal magasabb a fent
meghirdetettnél.

Teljes részvételi díj számításának módja:
Bruttó részvételi díj + esetleges plusz méter bruttó költsége + esetleges többlet áramigény bruttó
költsége + esetleges utójelentkezés bruttó díja = a vásáron való megjelenés teljes költsége
A bérleti díj Partnerenként 2 db belépő karszalagot tartalmaz. Az ezen felüli esetleges igényeket csak
a hivatalos jegyvásárlási pontokon, a mindenkor érvényes áron elégíthetik ki, de a megrongálódott,
sérült szalagokat a rendezvény idején díjmentesen cseréljük.
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.hu e-mail címre.
A vásárral kapcsolatos releváns határidők:
Jelentkezési időszak: 2019. május 08. – május 22.
Utójelentkezési időszak: 2019. május 23. – május 29.
Jelentkezések elbírálása: 2019. május 29-ig
Szerződéskötési időszak: 2019. május 29. – május 31.
Részvételi díj fizetési határideje: 2019. június 10.
Bepakolás kezdete: 2019. június 28. reggel 6 óra
Vásár nyitása: 2019. június 28. 14:00
Rendezvény zárása, a kipakolás tervezett kezdete: 2019. június 30. 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

