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Mikor lesz a rendezvény?
A NAK Szántóföldi Napok 2021. június 9-én és 10-én 9:00-kor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt,
és mindkét nap 17:00-ig van nyitva.
Hol lesz a rendezvény?
A NAK Szántóföldi Napok a Mezőfalva a településhez tartozó Nagysismándon lesz.
GPS koordináták: 46°56’14.1”N 18°43’28.0”E
Hogyan jutok el oda?
A rendezvényre számos módon eljuthatnak az érdeklődők. A személyautóval érkező vendégeink számára
ingyenes parkolást biztosítunk. A parkoló a Mezőfalva és Hantos közötti 6228-as útról a nagysismándi
elágazásnál lekanyarodva érhető el. Az útvonalat a szervezők kitáblázták, hogy ezzel is könnyítsék
a tájékozódást.
Tényleg ez a legnagyobb szántóföldi rendezvény?
Igen! Ez az ország legnagyobb szántóföldi rendezvénye, amely több mint 42 hektáron terül el.
Mennyibe kerül a belépő?
A rendezvényre való belépés és a parkolás ingyenes.
Parkolni hol lehet?
A rendezvény parkolójában, ami a 6228-as úttól végig ki van táblázva, de kollégáink is segítenek az autók
irányításában.
Dress Code
A rendezvénynek nincs hivatalos dress code-ja, de a kiállítás sajátosságaiból kiindulva minden kedves
látogatót kérünk, hogy jó idő esetén a porra, rossz idő esetén a sárra készüljön fel.
Pandémia
A szervezők a NAK Szántóföldi Napokat a vonatkozó, kormány által kiadott korlátozások és óvintézkedések
betartásával és betartatásával fogják a kiállítást megszervezni. Amennyiben valaki – legyen az látogató
vagy kiállító – nem tartja be a kormányrendeletben foglaltakat, a szervező kizárhatja a rendezvényről.

Lesz-e nyilvános WC a kiállítás területén?
Igen, a területen több helyen is megfelelő számban érhetőek el mobil illemhelyiségek, amelyeket a szervezők rendszeresen ellenőriznek és tisztán tartanak.
Lesz-e lehetőség a rendezvényen étel-ital vásárlásra és fogyasztásra?
Igen, a rendezvényen több helyszínen tudnak a látogatók ételt és italt vásárolni és az erre kijelölt helyeken
azt elfogyasztani.
Akadálymentes-e a terület?
A rendezvény szabadtéri, füves és szántóföldi területeken helyezkedik el, amely nem biztosít egyenletes talajt.
Továbbá felhívjuk a Tisztelt Látogatók figyelmét, hogy a NAK Szántóföldi Napok (a továbbiakban:
Rendezvény) nyilvános tömegrendezvény, amelyről mind a Főszervező mind a sajtó képviselői fénykép-,
és/vagy videofelvételeket készítenek, és a tömegfelvételeket a Rendezvényről történő tájékoztatás céljából a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint a felvételeken
rögzített személyek hozzájárulásának hiányában is felhasználhatják. A Látogatók a rendezvény tömegrendezvény jellegét és a felvételkészítés és felhasználás ezen módját tudomásul veszik.
Látogató a Rendezvényre történő belépéssel továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvény egyes programpontjainál a Főszervező róla vagy nem cselekvőképes hozzátartozójáról fénykép-, és/vagy videofelvételeket készítsen, és ezt a felvételt a programpont későbbi bemutatása céljából felhasználja.

