Vásárváros jelentkezési lap
2019. ICF KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG
Szeged, 2019. augusztus 21-25.
I.

A Pályázó adatai:

1.1.

Cégnév:

1.2.

Fantázianév:

1.3.

Székhelye:

1.4.

Levelezési címe:

1.5.

Adószáma, vagy adóazonosító jele:

1.6.

Pályázó szervezeti, működési formája:

1.7.

Gazdasági társaság cégjegyzékszáma:

1.8.

Egyéb szervezet nyilvántartásba vételi okirat száma:

1.9.

Képviselő neve:

1.10. Képviselő telefonszáma; e-mail címe:
1.11. Bankszámlaszáma:
1.12. Kapcsolattartó neve:
1.13. Kapcsolattartó telefonszáma; e-mail címe:
1.14. Pályázó web címe:
1.15. Mutassa be, milyen termékeket forgalmaz:
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Kérjük, hogy a forgalmazott termékek alapján válassza ki az ön tevékenységére leginkább
jellemzőt az alábbi kategóriák közül (egy kategóriát választhat, X-szel jelölje a választását)!
Kajak-kenu sportszakmai termék - hajó, lapát, ergométer ezek tartozékai (ST)

FOOD termékkör:
Vásári édesség (É)
Kenyérlángos
(KL)
Sajt (S)

Hús (H)

Kis melegkonyha (KM)
4 méter értékesítési fronttal
Krumplilángos, lepény
(KPLL)

Nagy melegkonyha
(NV) 9 méter fölötti
értékesítési fronttal
Pálinka (P)

Bor (B)

Gyümölcsbor
Hűtött gyümölcsök
(Gy)
(HGY)
Kürtőskalács
Rétes (R)
(KK)
Marcipán
Koktélok (KOK)
(MARC)
Balkáni Konyha
Olajos lángos (L)
(BALKÁN)
Egyéb, kérjük, nevesítse (E):

Kávé (KV)
Gesztenye (GE)
Street food (SF)
Churros (CH)

NON-FOOD termékkör:
Kerámia (KER)
Ékszer (ÉK)

Textil (T)

Fa (FA)

Üveg (Ü)

Kések (KÉS)

Szűcs (SZ)

Bőr (BŐR)

Szolgáltató (SZOLG)

Mézeskalács
(MK)
Szappan (SZA)

Egyéb élelmiszer pl.:
fűszer, stb. (ÉLEL)
Kosár (KOS)

Szörp, lekvár (SZL)
Méz (MÉZ)

Egyéb, kérjük, nevesítse (EK):

(A III-VI. pontokat a Kajak Kenu sportszakmai termékeket árusítóknak nem kell kitöltenie)
III.
A részvételi felhívásban szereplő kiemelt szempontok közül mely szempont/szempontok
jellemzőek a termékeikre, szolgáltatásaikra:
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IV.
A pályázó referenciái (mely vásárokon, fesztiválokon, rendezvényeken vett már részt,
díjak, honlap, stb.):

V. Termékével elnyert szakmai díjak, elismerések:

VI.

A megpályázott árusítási helyre vonatkozó információk:

Preferált helyszín(ek):

A megjelölt preferált helyszínt garantálni nem tudjuk! A helyek a rendezvény tematikájához,
a helyszín adottságaihoz, illetve a pályázó tevékenységi köréhez igazodva kerülnek kijelölésre.
VII. Installáció, megjelenés bemutatása
Saját installáció:
Alapterület: ______ m x ______ m
A saját installáció bemutatása (anyaga, alapvető műszaki, technikai paraméterei, összeállítás módja,
időtartama, leírása):
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Energiaigény:
Az áram vételezése az installációtól maximum 30 méterre elhelyezettet elosztószekrényből
lehetséges. Kérjük, jelölje és írja be az energiaigényét!


1 fázis 8A



1 fázis 16A



3 fázis 16A



3 fázis 32A

ingyenes
nettó 20.000 Ft
nettó 60.000 Ft
nettó 90.000 Ft

Kérjük az energiaigényt úgy meghatározni, hogy a helyszínen már nincs lehetőség többlet
biztosítására!
VIII. Egyéb információk, közlendők:
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