JELENTKEZÉSI LAP
REGIO SOURCING SÁRVÁR
A jelentkező adatai:
Cég neve :…………………………………………………………………………………………….
Székhelye, telephelye(i):…………………………………………………………………………….
Web:……………………………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………………
Telefonszám:…………………………………………………………………………………………
Fő tevékenységi köre:……………………………………………………………………………….
Melléktevékenysége:…………………………………………………………………………………

Cég képviselője:
Neve:……………………………………………………………………………………………………
Telefonszám:……………………………………………………………………………………………
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Jelentkezési határidő: 2018. február 28. *

Helyszín:

Sárvár, Hotel Park – Inn, 9600 Sárvár, Vadkert krt. 4,

Időpont:

2018. október 10-11.

A vásár nyitvatartása:

mindkét nap 10:00-17:00

Jelentkezési határidő:

2018. október 5. *

Jelentkezés és további információ:

regionet.vmkik@gmail.com

Kiállítók számára biztosított:
• 1 asztal és 2 szék
• Internet, technikus személyzet
• Műszaki és takarítói ügyelet, ruhatár

A rendezvény az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló REGIONET
Competitive című (AT-HU 007 számú) projekt keretében kerül megrendezésre. A projekt az Európai
Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.
*A rendelkezésre álló helyeket (70 kiállító) a jelentkezések sorrendjében töltjük fel! Előnyt élveznek
a közvetlen projekttérségből jelentkezők. További információk: www.regionetcompetitive.eu
Milyen ágazatban, termékkörben keres együttműködési lehetőséget? A minél hatékonyabb
kapcsolatépítés érdekében kérjük, a lehető legpontosabb megfogalmazásra törekedjen!
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Kiállítók számára további lehetőség:
Kíván saját roll-up-ot felállítani? :

IGEN

NEM

Rapid bemutatkozó előadás a prezentációs teremben (max. 10 perc): IGEN

A
kitöltött,
cégszerűen
aláírt
jelentkezési
regionet.vmkik@gmail.com címre kérjük eljuttatni.

lapokat

NEM

elektronikusan

Alulírott Kiállító arra felhatalmazott képviselőjeként aláírásommal igazolom, hogy a fentebb közölt
adatok a valóságnak megfelelnek, kötelezettséget vállalok, hogy a Vásáron részt veszek, továbbá
megismertem és egyetértek a Vásár menetrendjével, a rendezvénnyel kapcsolatos információkkal.

Kelt: ……………………….………, 2018. …………. .hó …. . …….nap

Képviselő aláírása, pecsét

a

Részvételi feltételek és információk

1. A Vásáron való részvétel a kiállítók részére díjmentes.
Az a kiállító, aki szabályos és a szervező által visszaigazolt, elfogadott jelentkezése ellenére a vásáron mégsem jelenik
meg, és ezt legkésőbb a Vásár kezdetét megelőző 15. napon (2018.10.05.) nem jelzi, 200 Euro kártérítési átalányt köteles
megfizetni.
2. A kiállító részére 1 db asztalt és 2 db széket biztosítunk. Lehetőség van a kiállító saját roll-up-jának, illetve pop-upjának
kihelyezésére.
3. A szervező a kiállítókat lehetőség szerint a tevékenységi körük jellegének megfelelően helyezi el.
4. A Vásár keretében helyszíni értékesítésre lehetőség van. Az értékesítéshez szükséges egyéb engedélyek, bejelentési
kötelezettség stb. teljesítése az értékesíteni kívánó kiállító kötelessége.
5. A REGIO SOURCING Sárvár 2018 nemzetközi kapcsolatépítő vásár helyszíne a Hotel Park Inn Sárvár. Címe: 9600
Sárvár, Vadkert krt. 4,
6. A REGIO SOURCING Sárvár 2018 Nemzetközi Kapcsolatépítő Vásár szervezője a Festum Rendezvényszalon Kft. A
Vásár az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló ATHU007 – REGIONET Competitive projekt
projektpartnere, a Vas Megyei kereskedelmi és Iparkamara által kerül megrendezésre.
7. A Kiállítók, Résztvevők (továbbiakban Kiállítók) a kitöltött és aláírt jelentkezési lap visszaküldésével jelentkezhetnek a
Vásárra. A Szervező fenntartja a jogát a beküldött Jelentkezési lap elfogadásával, módosításával, elutasításával
kapcsolatosan. A Vásáron rendelkezésre álló kiállítói helyek a jelentkezés sorrendjében kerülnek kiosztásra.

Költségek
8. A REGIONET Competitive projektnek köszönhetően a Vásáron való részvétel díjmentes mind a Kiállítók, mind a
látogatók számára.
9. A Szervező a Kiállító számára 2 db kávé, 2 db szendvics és 2 db üdítő kupont biztosít, amelyek a Vásár ideje alatt
üzemelő büfében válthatók be.
10. A Vásár lebonyolításához kapcsolódó egyéb járulékos költségek, pl. szállás, útiköltség, parkolási díjak stb. a Kiállítót
terhelik.

Felvételek készítése
11. A Kiállító előzetesen beleegyezését adja, hogy a Szervező (illetve a Szervező által megbízott személy) a Vásárról, a
Kiállítóról és kiállított tárgyairól képanyagokat, hanganyagokat, készítsen, valamint belegyezik, hogy a készített
felvételeket a Szervező a Vásár népszerűsítésére reklámanyagokban, médiákban, valamint a Szervező saját céljaira
felhasználja. A Szervező
előzetes beleegyezését adja, hogy a Kiállító (illetve a Kiállító által megbízott személy) a Vásárról képanyagokat,
hanganyagokat, készítsen, valamint belegyezik, hogy a készített felvételeket a Kiállító a későbbiekben referenciáihoz,
promóciós anyagaihoz felhasználja.
Műszaki-biztonsági előírások a tűzvédelem terén

12. A Vásár területén és időtartama alatt (beleértve az előkészítés és a befejezés időtartamát is) a dohányzás szigorúan
tilos. Kivételt képeznek ez alól a dohányzásra kijelölt helyek. A Kiállító köteles a tűzvédelmi előírásokat betartani, és
alkalmazottjaival, beszállítóival is betartatni.
13. A Kiállító-résztvevő csak olyan kiállítási tárgyakat mutathat be, amelyek megfelelnek a mindenkor hatályos biztonsági
előírásoknak és nem ütköznek egyéb törvényi tiltás hatálya alá vagy nem veszélyeztetik a közbiztonságot.
14. A kiállítási tárgyak és az esetleges installáció megépítése, összeszerelése során ügyelni kell arra, hogy a kiállítási
tárgyak ne zavarják a szomszédos kiállítási tárgyakat, ne zavarják a kommunikációt és ne okozzanak a bérelt
létesítményben kárt. A kiállítási tárgyak, installációk beszállítása és elszállítása a Szervező utasításai alapján történik. A
kiállítási tárgyak, a saját készítésű installáció és berendezés a Vásár helyszínére való be- és elszállításának, le- és
felrakodásának, valamint felépítésének, összeszerelésének feltételeit (a kiállítási terület biztosítását ide nem értve) a
Kiállító köteles biztosítani. Amennyiben a Kiállító vagy képviselője a beszállítás során nem tartózkodnak a helyszínen, a
kiállítási tárgyakat a Szervező a Vásár területén helyezteti el a Kiállító felelősségére.
A kiállítási tárgyak megépítésénél, a Kiállító köteles betartani a Szervező, valamint a hatályos magyar jogszabályokban
meghatározott műszaki-biztonsági előírásokat. A Kiállító felel a kiállítóhelyek berendezési tárgyaiért és köteles azokat a
Vásár befejezését követően sérülésmentesen visszaadni a Szervezőnek. A Vásár területén és berendezésekben
keletkezett károkat a Kiállító köteles megtéríteni a Szervezőnek a kár nagyságának igazolását követően.
15. A Vásár befejezését követően a kihelyezett grafikai munkákat hordozó reklámpaneleket a Kiállító köteles eltávolítani,
továbbá köteles a kiállítási területet visszaállítani az eredeti állapotába.
Amennyiben a Kiállító ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Szervező jogosult azokat a Kiállító költségére
elvégezni.
Felelősség a károkért
16. A Kiállító felel az általa, alkalmazottai, beszállítói, a kiállítási tárgyai és kellékei által okozott valamennyi olyan kárért,
amelyet a Szervezőnek, a Vásár helyszínét biztosító szervezetnek, vagy harmadik személyeknek okoz. A Kiállító köteles
gondoskodni arról, hogy a Vásár időtartama alatt a saját tulajdonában keletkező, valamint a Kiállító által harmadik
személynek okozott károk megtérítésére érvényes vagyon és felelősségbiztosítással rendelkezzen. A Szervező nem felel
azon károkért, amelyeket a Kiállító harmadik személyeknek (beleértve a többi Kiállítót) okoz. A Szervező kizárja a
felelősségét az elveszett dolgokért, a lopásért, a Kiállító kiállítási tárgyainak megsemmisüléséért és megsérüléséért,
valamint minden olyan kárért, amely a Kiállítót, az alkalmazottjait, beszállítóit éri az kiállítási stand előkészítése,
üzemeltetése és szétszedése során. A Szervező nem felel a Kiállítónál jelentkező, elmaradt nyereségért.
Záró rendelkezések
17. Amennyiben a Vásár, vagy annak kísérő rendezvénye a Szervező önhibáján kívül nem valósul meg, arról a Szervező
a Kiállítót értesíti. Ez esetben a Szervező kötelességei a Kiállítóval szemben megszűnnek. Az esetleges meghiúsulásból
eredő károkért a Szervező nem vállal felelősséget, a Kiállító nem léphet fel kárigénnyel. A kiállítói jelentkezés
visszamondását a Kiállító írásbeli indoklással ellátott nyilatkozattal kezdeményezheti, amelyben meg kell jelölni a
visszamondás okát, amely kizárólag önhibáján kívüli ok lehet.
18. Abban az esetben, ha a Kiállító az előre egyeztetett időpontig nem foglalja el a megrendelt kiállítási területet, a
Szervező jogosult egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül a Kiállító részvételi lehetőségét visszavonni. A Szervező
ezen döntése esetén a Kiállító kártérítésre nem jogosult, továbbá az így felszabadult területtel a Szervező saját belátása
szerint szabadon rendelkezhet. Ebben az esetben a Szervező jogosult a Kiállítóval szemben a Vásár nem megfelelő
megvalósulásából, a támogatások kifizetésének elmaradásából származó kárát, vagy más meg nem térített költségét a
Kiállítóval szemben érvényesíteni.
19. Folyamatban van a Vásár részletes programjának és a kísérő programoknak a szervezése, kialakítása. A Szervező
2018.10.5-ig megküldi a Vásár részletes programját és lebonyolítási útmutatóját a Kiállítónak. Felmerülő kérdések
megválaszolásával, további információkkal készséggel állunk rendelkezésére!

