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VIII. Magyar Gyapjúfesztivál 

Taliándörögd, 2020. április 18.  

 
 

JELENTKEZÉSI LAP 

Amelyik mező Önre nem vonatkozik, kérjük, húzza ki, vagy hagyja üresen. 

Név: 
(vállalkozó, kapcsolattartó) 

 

Cég, egyesület neve: 
(ha van) 

 

Bemutató vagy 
foglalkozás 
megnevezése: 
(pl. nemezelés, 
angóranyúl) 

 

Árusítani kívánt 
termékek: 
(pl. fonal, könyv) 

 

Cím:  

E-mail cím:  

Telefon:  

Honlap:  

Saját stand esetén  
annak mérete: 

 

Egyéb igény: 
(pl. meleg víz, áram, állat 
bemutató esetén árnyék, 
stb.) 
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Részvételi feltételek: 

1) A rendezvényen – előzetes regisztrációt követően - bárki 

díjmentesen mutathatja be gyapjúhoz kapcsolódó tevékenységét.  

2) A kézműves portékák árusításának feltétele, hogy a kézművesek 

mesterség bemutatóval, gyerekfoglalkozással vagy valamilyen 

tevékenység kipróbálásának lehetőségével várják az érdeklődőket. 

3) A nem kézműves terméket kínáló árusoknak, illetve azoknak, akik 

nem kívánnak mesterség bemutatót vagy foglalkozást tartani a 

rendezvényen, termékeikből összeállított ajándékcsomag 

ellenében biztosítunk helyet, amit érkezéskor kell átadniuk a 

szervezőknek. Rendezvényünk nonprofit, az ajándékokkal a 

pályázat résztvevőinek jutalmazásához járulnak hozzá. 

4) A rendezvényen kizárólag a Gyapjúfesztivál profiljába és 

szellemiségéhez illeszkedő portékák kínálására és tevékenységek 

bemutatására van lehetőség.  

5) A rendezvényen résztvevők csak a szervezőkkel előre egyeztetett 

termék, termékcsoport vagy szolgáltatás kínálására jogosultak. 

6) A standok a rendezvény ideje alatt 2020. április 18-án (szombaton) 

10.00 órától 18.00 óráig tarthatnak nyitva. 

7) A résztvevők kitelepülése reggel fél 8-tól történik a szervezők 

segítségével. A bepakolást követően autóikat a rendezvény 

területén kívül helyezik el. 

8) A résztvevőknek legkésőbb reggel fél 9-re fel kell szerelniük és 

készen kell lenniük a vendégek fogadására.  

9) Az árusok és kiállítók vállalják, hogy standjuk 10-től 17 óráig 

látogatható a vendégek számára. A standok bezárása, lebontása 17 

óra után történik. 

10) A résztvevők felelnek a standjuk és környezetének tisztaságáért. 

Távozáskor a standjuk helyét tiszta és rendezett állapotában 

hagyják el. 

11) Eső esetén a résztvevők maguk gondoskodnak standjuk megfelelő 

fedéséről.  
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12)  A résztvevők lehetőleg saját sátorral, standdal készülnek. Sátrat 

nem, asztalt korlátozott számban tudunk biztosítani. 

13) A résztvevők vállalják, hogy minden általában elvárható 

óvintézkedést megtesznek a balesetek megelőzésére, különös 

tekintettel, de nem kizárólagosan a standok, dekorációk rögzítésére, 

a baleset okozására alkalmas eszközök használatára. 

14) A rendezvény politika-mentes és egyetlen vallási felekezethez sem 

kötődik, ezért kérjük, hogy mind a termékek, mind a dekoráció 

megválasztásakor, illetve a bemutatók során szíveskedjenek ezt 

tiszteletben tartani, és tartózkodjanak a szélsőséges 

megnyilvánulásoktól.  

15) Kérjük az árusokat, hogy standjukon tüntessék fel jól láthatóan 

cégük nevét, címét, adószámát. 

16) Kérjük, hogy az árusok az érvényes engedélyüket hozzák magukkal 

a rendezvényre és ellenőrzés esetén mutassák be. 

17) Az árusok vállalják a hatályos fogyasztóvédelmi és számviteli 

jogszabályok betartását, különös tekintettel az árlista 

kifüggesztésére és a nyugtaadásra. 

 

Nyilatkozatok: 

A kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével igazolom, hogy a 

Gyapjúfesztivál részvételi feltételeit megismertem és elfogadom. 

Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adatok a valóságnak 

megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a szervezők az adataimat felvegyék 

adatbázisukba és a rendezvénnyel kapcsolatos értesítés céljára 

felhasználják. 

Hozzájárulok, hogy az elérhetőségemet és a rendezvényen készült, 

személyemet és/vagy standomat ábrázoló fotókat, videókat a szervezők 

a www.gyapjufesztival.hu honlapon és e honlaphoz kapcsolódó 

facebook oldalon közzétegyék, illetve a rendezvényhez kapcsolódó 

promóciós célra felhasználják. 

http://www.gyapjufesztival.hu/
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Kijelentem, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat magam számára 

kötelezőnek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap 

aláírásával vállalt kötelezettségek megszegése esetén a szervezők 

jogosulttá válnak a megállapodás azonnali felmondására. 

 

Kelt.: 

 

 

Füzes Zsuzsanna 
fő szervező 

 
résztvevő 

 


