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MEGÁLLAPODÁS / REGISZTRÁCIÓS ADATLAP - 2018 
Vásározói megjelenés a tatabányai VIII. Forgórózsa Fesztiválon 

A fesztivál jellemzői: 

A fesztivál nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre, melynek fő szervezője a Forgórózsa Népművészeti 
Központ (továbbiakban: FNK) és a Csutri Hagyományőrzők néven működő önkéntes szülői közösség. A program 
célja a Kárpát-medencében élő magyarság népi kultúrájának bemutatása a fellépő csoportok, ezen belül is 
három kiemelt tájegységről meghívott hagyományőrzők közreműködésével, kísérő programokkal (kiállítások, 
interaktív programok, táncház, vurstli, színpadi produkciók, gyermekprogramok, koncert... ). A fesztivál a 
közönség számára ingyenesen látogatható. 

Társszervező a helyszínt-, technikai feltételeket biztosító, támogatást is nyújtó vértes agorája, a város kulturális 
központja. a program fő támogatója Tatabánya MJV önkormányzata és a nemzeti kulturális alap (NKA). 

A VIII. Forgórózsa Fesztivál 2018. május 11-12-13 között kerül megrendezésre a tatabányai Vértes Agorájában, 
valamint az Agora és az OTP között húzódó Szent Borbála téren és a Fő tér egy részén, illetve az ezzel 
párhuzamosan húzódó, a közúti forgalom elől ebben az időben elzárt útszakaszon a Köztársaság út és a 
Mártírok útja között. 

Részvételi megállapodás: 

1. A vásározói megjelenés alapfeltétele a hazai kézművességhez - és a népi kultúrához kötődő termékkör, 
ehhez illő kulturált installáció és személyes megjelenés. Az előre nem közölt és a rendezvény hangulatába, 
minőségébe nem illő termékek megjelenése esetén a vásározó köteles a szervező által kifogásolt 
termékeket a standjáról eltávolítani. Egyéb esetben ez a magatartás a megállapodás megszegésének 
minősül, ezáltal a vásározói részvétel a szervező részéről megtagadható. A kizárólagos értékesítésre nem 
biztosítunk lehetőséget. 
 

2. A megjelenés feltétele a hiánytalanul k itöltött „MEGÁLLAPODÁS / REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 2018” c. 
nyomtatvány 1. SZ. MELLÉKLETÉNEK visszajuttatása. A kinyomtatott, kézzel kitöltött és aláírt nyomtatvány 
vagy postai úton, vagy elektronikusan beolvasva (szkennelve) e-mailben küldhető az FNK 11. pont szerinti 
elérhetőségeire. A regisztrációs adatokat internetes űrlapunkon is elfogadjuk. A végleges, mindkét fél 
általi hitelesítéshez a 1. sz. melléklet két kitöltött példányát hozza magával május 12-én, a fesztivál 
második, a vásár első napján! 

 
3. a.) Előre utalás esetén az utalás a Forgórózsa Népművészeti Központ Nonprofit Kft.  11. pontban szereplő 

számlaszámára küldendő, legkésőbb a fesztivált megelőző utolsó munkanapon beérkezett díjfizetéseket 
tudjuk figyelembe venni. Kérjük tehát, hogy időben gondoskodjon annak elindításáról. Az előre fizetők a 
kedvezményesebb díj mellett a helykijelölést tekintve is előnyt élveznek! 

 
b.) A részvételi díj a helyszínre érkezéskor is kiegyenlíthető, a vásárban való kitelepülést megelőzően. A 
helykijelölés tekintetében az előre utálók előnyt élveznek! 
 
A gördülékeny kitelepülés érdekében kérjük a termékkörre vonatkozó feltételeket az 1. pont szerint 
tudomásul venni, ill. az előzetes regisztrációt a 2. pont szerint elvégezni. Vegye figyelembe a behajtásra 
vonatkozó szabályozást, melyet jelen dokumentum 6. pontja tartalmaz. Számlázással kapcsolatos  
ügyintézés a fesztivál napjain a helyszínen, a Forgórózsa NK központi információs standján az Agora 
aulájában. Szükség esetén e-mail útján előzetes díjbekérőt, vagy utalás után számlamásolatot küldünk. A 
2 méternél nagyobb mélységű, vagy a nem utcafrontos, a Vásári sortól eltérő standok mind a 
helykijelölést, mind a díjazást tekintve külön elbírálás alá esnek, ezt az adatlapon „x*y méter” formában 
kérjük megadni, erre vonatkozó árajánlatunkkal egyeztetést kezdeményezünk, avagy a helyszínen 
ajánlatot teszünk. 
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4. A Szervező a hiánytalanul kitöltött 1. SZ. MELLÉKLET vagy az internetes űrlap visszaérkezése után - átutalás 
esetén bevárva a díj beérkezését is - elektronikus visszajelzést küld az elbírálásról a vásározó adatai között 
megadott e-mail címre, annak hiányában a megadott postai címre normál levél formájában. 

 
5. A vásározó magára nézve elfogadottnak tekinti a szervező általi helykijelölést, melyet a szervező a pontos 

regisztrációk sorrendjében, az előre utalásokat előnyben részesítve oszt ki. A szervező által kijelölt terület 
elfoglalása május 12-én reggel 7 órától a szervező megbízott munkatársának irányításával biztosított. 
Megérkezéskor keresse a vásárért felelős kapcsolattartónkat (az adatainknál megadott telefonszámon), 
vagy a FNK központi információs standját, melyet a rendezvény napjain a Vértes Agorája aulájába 
telepítünk. A „MEGÁLLAPODÁS / REGISZTRÁCIÓS ADATLAP -2018” c. nyomtatvány mellékletében igényelt 
standhossz mellett a saját és a szomszédos vásározó szabad közlekedése érdekében mindkét oldalo n 50-
100 cm átjárót kell biztosítani. 

 

6. A közúti forgalom elől elzárt útszakaszon (vásár, színpad, utcai színészek mozgószínháza, stb.) a ki- és 
bepakolás idejére autóval mindkét napon (május 12-13) 09:30-ig, és szombaton 22 óra-, továbbá vasárnap 
20 óra után lehet tartózkodni, a rendezvény további idejében behajtásra, parkolásra nincs lehetőség, 
parkolni 200 méteres körzetben lehet (hétvégén ingyenesen!). A fentiek szerinti behajtási jogosultságot 
az adatlapon megadott rendszám alapján engedélyezzük . 

 

7. A Szervező köteles a rendezvény bármely okból történő elmaradása esetén a fentiek szerint előre 
befizetett részvételi díjat a küldő számlaszámra visszautalni. Amennyiben a korábban bejelentkezett 
vásározó mégsem kíván részt venni a fesztiválon, úgy a befizetett / átutalt részvételi díjat csak a 
rendezvény kezdőnapját megelőző 7. napig igényelheti vissza. A befizetett díj visszajuttatásának költsége 
a vásározót terheli. A rendezvény kezdőnapját megelőző 6 napon belüli visszalépés esetén , vagy ha a 
vásározó a rendezvényen nem jelenik meg, illetve annak teljes idejét nem tölti el, úgy visszatérítési 
követeléssel nem élhet. 

 
8. A vásározó felszereléséért és árukészletéért  a szervező nem tartozik felelősséggel. 

 
9. Vásározó a vásári tevékenységéhez szükséges szakhatósági engedélyek meglétéről köteles a saját 

felelősségére gondoskodni. 

 

10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb hatályos magyar törvények 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Jogvita esetén a tatabányai Városi Bíróság illetékességét jelöljük meg. 

 

11. A szervező Forgórózsa Népművészeti Központ Nonprofit Kft. adatai: 
Levelezési cím és székhely: 2800 Tatabánya, Gellért tér 7. 
Banki számlaszám: 10300002-10569810-49020016 
Adószám: 23942428-2-11 

 
Kapcsolattartó a vásári ügyekben: Kakucs Blanka – +3630/280 9997 
E-mail cím: forgorozsakozpont@gmail.com 
Webcím: www.forgorozsafesztival.hu; www.csutri.hu 

 
A fesztivál helyszínének pontos címe: 

2800. Tatabánya, Szent Borbála tér 1. - Vértes Agorája 
 

(folytatásban a kitöltve visszaküldendő 1. SZ. MELLÉKLET)  

mailto:forgorozsakozpont@gmail.com
http://www.forgorozsafesztival.hu/
http://www.csutri.hu/


oldal 3 / 4 
 

MEGÁLLAPODÁS / REGISZTRÁCIÓS ADATLAP – 2018 
Vásározói megjelenés a VIII. Forgórózsa fesztiválon 
1. SZ. MELLÉKLET / REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 
 ___________________________________________________________________________________________  
12. A megállapodás felei: 

Szervező: a 11. pont szerinti FNK 
Vásározó: (Kérjük jól olvashatóan, standonként külön kitölteni!) 

Internetes űrlap-regisztráció eléréséhez klikkeljen ide! 
Cég vagy vállalkozás 
megnevezése: 

 

Számlabirtokos 
megnevezése: 

 

- számlázási címe:  

- adószáma, 
egyéb adata: 

 

- weboldal címe:  

Kapcsolattartó neve:  

- e-mail címe:  
- telefonszáma:  

Kereskedelmi 
termékcsoportjainak 
felsorolása: 

 

A behajtásra jogosult 
gépjármű rendszáma: 

 

 
13. A Vásározó igényei (helydíjak kép napra vonatkoztatva a stand fronthossza szerint) 

Összes helyigénye 
előre utalással 
(egyet X-eljen!) 

alap 3 m 10.000.-  6 m 16.000.-  9 m 22.000.-  

4 m 12.000.-  7 m 18.000  10 m 24.000  

5 m 14.000.-  8 m 20.000.-  egyéb:  

Összes helyigénye 
helyben fizetve 
(egyet X-eljen!) 

alap 3 m 13.000.-  6m 19.000.-  9 m 25.000.-  

4 m 15.000.-  7 m 21.000.-  10 m 27.000.-  

5 m 17.000.-  8 m 23.000.-  egyéb:  

Egyéb igény (amennyiben nem teljesíthető, 
azt jelezzük Ön felé). Áram vételezés csak a 
kínált portéka folyamatos előállítása vagy a 
mesterség bemutatása céljából kérhető, 
költsége várhatóan napi 2.000.- HUF lesz. A 
szabványnak és a biztonságtechnikai 
előírásoknak megfelelő hosszabbítóról, 
elosztóról a vásáros gondoskodik! 

 

Hasonló rendezvényekhez az elérhetőségi adatai továbbadhatók-e? (Jelölje X-szel!) Igen  Nem  
Nemleges válasz esetén, vagy a válasz hiányában az FNK csak a jelen kapcsolattartásra, illetve saját 
rendezvényeinkről szóló tájékoztatásra használja fel adatait.  
Aláírásával Ön elismeri, hogy a „MEGÁLLAPODÁS / REGISZTRÁCIÓS ADATLAP – 2018” dokumentum teljes 
tartalmát hiánytalanul megismerte, azokat magára nézve tudomásul vette és a jelenleg hatályos, 
jogszabályban rögzített - a kitelepüléshez és üzleti tevékenységhez szükséges - engedélyekkel rendelkezik. A 
regisztráció megerősítése átutalás esetén az utalás beérkezése, ill. helyben fizetés esetén a helyszínen való 
díjfizetés. 

Dátum:.......................................................................................................................................  
 Szervező aláírása Vásározó aláírása  
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NYILATKOZAT 

Alulírott  ................................................................................ , 

a(z) ........................................................................................  cég képviseletében nyilatkozom, hogy a 

jelenleg hatályos, jogszabályban rögzített kitelepüléshez és az általam forgalmazott termékekhez és árukhoz 

szükséges engedélyekkel rendelkezem. 

Az árusítás helyét a szervezők jelölik ki, melyet ezen nyilatkozat aláírásával elfogadok.  

Továbbá elfogadom, hogy a szervezők által megadott időpontban és helyszínen megtartott tűz -, baleset- és 

munkavédelmi oktatáson minden, a rendezvényen dolgozó munkatárssal együtt részt veszek, és ezt a 

helyszínen aláírásommal igazolom. Vállalom, hogy a váltásban dolgozó munkatársakat is tájékoztatom ezen 

kötelezettségről, akiknek feladatuk a szervezőknél a pótoktatásra jelentkezni, és a részvételt aláírásukkal 

egyenként igazolni. 

Tatabánya, 2018.  ...................................................................  

  .................................................................  
P.H. 

 


