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Jelentkezési lap - mikroparcella/fajtasor
Kiállító cég neve:
Kiállító cég székhelye:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Adószám:						

Telefonszám:

Bankszámlaszám:

Fax:

Központi e-mail cím:

Web:

Számlázási e-mail cím:
Cégvezető neve:					

Mobil:

Cégvezető e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:

Mobil:

Kapcsolattartó e-mail címe:
NAK-tag:

igen

nem

Kamarai azonosító:

Társkiállító cég neve:
Társkiállító cég székhelye:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Adószám:						

Telefonszám:

Bankszámlaszám:

Fax:

Központi e-mail cím:

Web:

Számlázási e-mail cím:
Cégvezető neve:					

Mobil:

Cégvezető e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:

Mobil:

Kapcsolattartó e-mail címe:
NAK-tag:

igen

nem

Kamarai azonosító:

Az ajánlatban szereplő árak nettó árak, nem tartalmazzák a hatályos adótörvények által rögzített ÁFA összegét!

Regisztrációs díj - mikroparcellás kiállítók részére:
A regisztrációs díj tartalmazza:
• az ingyenes parkolást és belépést
• a kiállító logójának elhelyezését a kiállítás honlapján
• a kiállítói katalógusban való megjelenést

Regisztrációs díj: 50.000 Ft
Társkiállító regisztrációs díj: 30.000 Ft
NAK-tagoknak: 30.000 Ft

A kiállításon az alábbi termékekkel, szolgáltatásokkal kívánok részt venni:

Felelősségbiztosítás:
A kiállító cégnek a kiállítás területén tevékenysége teljes időtartamára, a saját maga által végzett és/vagy
az alvállalkozói által kivitelezett tevékenységgel kapcsolatban felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
A kötelező felelősségbiztosítás díja a jelentkezési lapon meghirdetett terület bérleti díj (szabadtéri és/
vagy beltéri terület) 3%-a, amely kapcsán a megrendelőt fizetési kötelezettség terheli.

Kedvezményes mikroparcellás terület bérleti díja:
Terület

Alapdíj

200 m2

350.000

Igényelt terület
db

Kedvezményes fajtabemutató terület bérleti díja:
Fajtasor

Alapdíj

4,5x76m-es parcella

100.000

Igényelt terület
db

A legkisebb eladható mennyiség egy fajtasorra 4,5x100 méter, melyből 4,5x76 méteres területre lehet vetni, a maradék területre pedig sátrat lehet felállítani.
A fajtabemutató területekbe egyféle növény vethető, és nem hagyható üresen. A fajtasorok között közlekedőket biztosítunk. A területek a korábbi kéréseknek megfelelően egész évben használhatóak bemutatókra.

Extra kedvezmények mértéke:
1 évre

2 évre

3 évre

0%

10%

20%

A fenti árak csak a terület bérleti díját tartalmazzák, művelési költséget nem!
Kiemelten felhívjuk a kiállítók figyelmét, hogy más kiállító parcellájában okozott kárért, a jogi következmények a károkozót terhelik.

A kitöltött jelentkezési lapot a következő címre kérjük aláírva visszaküldeni:
e-mailen: szantofoldinapok@nak.hu vagy postai úton: 1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.

Tisztelt Kiállító!
Az Ön zavartalan, eredményes részvétele és ezen keresztül a Kiállítás sikere érdekében összefoglaljuk a legfontosabb szabályokat, tudnivalókat, amelyekről részletesen a kiállítás Működési Szabályzata és az Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek, melyek a szantofoldinapok.hu honlapon megtalálhatóak.
1. A kiállításon való részvétel feltétele a jelentkezési lap határidőre történő beküldése, illetve a megrendelőn feltűntetett szolgáltatás teljes díjának befizetése a kiküldött számla alapján. Minimális követelmény a jelentkező adatainak és az igényelt területnek
pontos megadása és a jelentkezési lap cégszerű aláírása.
2. A megrendelő által a jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának postai úton, vagy elektronikus útján a főszervező részére
történő visszaküldéssel a szerződés, megrendelés létrejön.
3. Az igényelt terület és szolgáltatás díját, az Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon, de a teljes összeget, legkésőbb 2021. május 31-ig ki kell egyenlíteni, vagy ennek mulasztása esetén a befizetésről szóló bizonylatot a standépítés megkezdésének napján a generálkivitelező gazdasági vezetőjének be kell mutatni.
4. A kiállítás ideje alatt igényelt szolgáltatásokat készpénzben számla alapján kell kiegyenlíteni a jelentkezési lapon szereplő árak
alapján.
5. A kiállítás építési időszakában érkező építési és berendezési igényeket 100%-os feláron teljesítjük.
6. A megrendelő, szerződő fél a kiállítás területén tevékenysége teljes időtartamára, a saját maga által végzett
és/vagy alvállalkozói által kivitelezett tevékenységgel kapcsolatban felelősség biztosítással kell rendelkezzen. A kötelező felelősség biztosítás díja a jelentkezési lapon meghirdetett helydíj 3%-a, amely kapcsán a megrendelőt fizetési kötelezettség terheli.
7. A külső térben elfoglalt területek fronthosszai egész méterre kerekítendők (min. 2fm). Vendéglátó ipari egységeknél figyelembe
kell venni a pavilonok, büfé kocsik előtti, vendégek kiszolgálására, illetve fogyasztására szolgáló teret.
8. Ha a szabályosan bejelentkezett kiállító a jelentkezés határideje után visszamondja a megjelenést, helyét a szervezők betölthetik, de az alapterület díját köteles megfizetni. Megrendelés visszamondása csak ajánlott, tértivevényes postai úton történhet.
9. A kiállítási területet tisztán adjuk át és zárás után ilyen állapotban kérjük vissza.
10. A standok határoló falait megfúrni, szegezni nem szabad, a berendezési tárgyakon okozott károkat a kiállító köteles a helyszínen
megtéríteni készpénzes számla ellenében.
11. A kiállító által elhelyezett dekorációt bontáskor kérjük eltávolítani, ellenkező esetben a tisztítás költségeit a mulasztó kiállítónak
kiszámlázzuk.
12. A kiállítói területen, a kiállító standján elhelyezett, valamint a helyszínen hagyott tárgyakért a főszervező és a generálkivitelező
felelősséget nem vállal. A parkolók ingyenesek, de őrzésük nem biztosított, ezért fokozottan ügyeljenek értékeikre. Igény estén,
a kiállítónak lehetősége van a standőrzés szolgáltatást igénybe venni annak határidőre történő megrendelésével.
13. A kiállítás résztvevői kötelesek az általános tűzvédelmi, munkavédelmi, elektromos biztonságtechnikai szabályok, illetve
a kiállítás rendjének betartására! Ellenkező esetben a főszervezők, a főszervező nevében a generálkivitelező, illetve megbízottjaik jogosultak intézkedni.
14. A jelentkező kijelenti, hogy a rendezvényen folytatni kívánt tevékenységhez szükséges érvényes hatósági engedélyekkel
rendelkezik.
15. Bármilyen vis maior eset bekövetkezésekor történő káresetért sem a generálkivitelező, sem a főszervező nem tehető felelőssé!
16. Az érvényben lévő járványügyi szabályozásokra tekintettel Megrendelő elfogadja, hogy a járványügyi szabályokat betartja, az
általa igénybevett közreműködőkkel és a kiállítási területet látógatokkal betartatja. Megrendelő a jelentkezési lap aláírásával
kifejezetten elfogadja azon feltételt, hogy ezen szabályok betartása vagy betartatásának elmulasztásából fakadó károkért
(a Főszervezők helyett) helytállni köteles.
17. Jelen jelentkezési lap aláírásával és megküldésével a Megrendelő akképp nyilatkozik, hogy a rendezvény és kiállítás Működési
Szabályzatában, Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezéseket megismerte és kifejezetten elfogadta. Megrendelő
ekörben különösképp elfogadja, hogy az ÁSZF a járványügyi szabályokkal kapcsolatban alkalmazott felelősségi kérdésben eltér
a jogszabályoktól és a szokásos szerződési gyakorlattól.
Kelt: ...........................................................
								
								

……………………………………………
Megrendelő cégszerű aláírása és pecsé

