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Jelentkezési lap 

Figyelem! Ez a jelentkezési lap NEM vonatkozik a vendéglátósokra.  

XXIV. Berényi Napok 

helyszínek:  

2021. augusztus 20-21. Mezőberény, Városi Liget 

2021. augusztus 22. Mezőberény, Muzeális Gyűjtemény 

2021. augusztus 20-21-22. 

Vállalkozó neve:   …………………………………………………………………………………………………..…….. 

Adószáma:    ……………………………………………………………………..…………………………………… 

Vállalkozói igazolvány száma: …………………………………………………………………………………………………………. 

Címe, telefon  száma:   ………………………………………………...………………………………….………….……….. 

e-mail cím:   …………………………………………………………………………………………………………. 

Tevékenység megnevezése:  ………………………………………………………………………...…….………..…….…….….. 

Igényelt terület (fm.):   ………………………………………………………………………………………..…………..…… 

Részvételi díj:                    3.500.- Ft /m  

Egyéb kikötések, áram igény, stb: ..……………………………………………………………………………………..…………….… 

JÖVEDÉKI TERMÉKET FORGALMAZ?   IGEN    NEM  

(Amennyiben igen, kérjük, mellékelje a működési engedély másolatát!)  

Az árusító helyeket a beérkezés sorrendje, árusított termék, illetve áramigény alapján fogjuk kijelölni.  

Fontos szempont továbbá a XXIV. Berényi Napok arculata szempontjából az árusító standok 
kinézete, emiatt lehetőség szerint kérünk fénykép felvételeket becsatolni elektronikus úton.   

e-mail cím: opskmm@gmail.com 

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ, mint XXIV. Berényi 
Napok lebonyolító intézménye. Tájékoztatom, hogy a rendezvény gördülékeny és biztonságos 
működése érdekében a rendező a rendezvény területen szankcionálhatja a vásározókat, amennyiben 
megszegik a Rendező által előírt és elvárt követelményeket. 

1. Ha az elfoglalt terület nagysága nem egyezik meg az igényelt területtel, a helyszínen különbözet 
megfizetése szükséges. Reklamációnak helye nincs. 

2. A vásározó vállalja, hogy vásárban számla adási, nyugta adási kötelezettségének eleget tesz.  
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3. A Rendező a helyszínen nem rendezhető ügyet jogi útra terelheti.  

4. A kitelepüléshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése az árusító feladata. 

5. Az árusító köteles gondoskodni a termékei árusításához alkalmas standról, sátorról, pavilonról. 
Felhívjuk a  figyelmét a cégtábla használatára. 

6. Az árusító  a vásár végeztével köteles a helyszínt az átvett állapotnak megfelelően átadni (köteles a 
vásár során keletkezett szemét, hulladék elszállításáról) 

A jelentkezési lap kitöltése nem jogosít részvételre! 

Minden jelentkezésről visszaigazolást küldünk!  

Kérjük, csak a visszaigazolás birtokában utalja az azon szereplő összeget!  

A részvételi díj megfizetése előre utalással történik. 

(K&H Bank: 10402142-50494852-50521004 számlaszámra) 

A visszaigazolást feltétlenül hozza magával!  

Megjegyzés: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

A JELENTKEZÉSI FELTÉTELEKET TUDOMÁSUL VETTEM, ÉS ALÁÍRÁSOMMAL 

ELFOGADOM.  

  

Dátum: 

                                                                      PH.                                      aláírás 

  

Információ, jelentkezés:  

06-70-400-2476 
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