RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Az ICF Gyorsasági Kajak- Kenu Világbajnokság Szponzorfalu-Vásárvárosban
kiállítók, árusok, szolgáltatók részére
1. Általános információk
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: Szervező) 2019. augusztus 21-25. között Szegeden
rendezi meg az ICF Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokságot (a továbbiakban: VB) a Szegedi Nemzeti
Olimpiai Központban (a továbbiakban: Olimpiai Központ), a VB kísérő programjaként szervezi a VB
Szponzorfalu-Vásárvárost (a továbbiakban: Vásárváros), ahol lehetőséget biztosít szponzorai, partnerei és a
szegedi vállalkozók, valamint más érdeklődők számára promóciós és kereskedelmi tevékenység folytatására.
Szervező a Festival Full Service Hungary Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Vásárszervező)
bízta meg a VB helyszínén a Megbízó által kijelölt területen a Vásárváros megtervezésével, felépítésével,
szervezésével és bonyolításával, a Vásárváros teljes körű működtetésével. Vásárszervező a Szervező
jóváhagyásával jelen Részvételi Feltételekben határozza meg a Vásárvárosban promóciós, kereskedelmi,
vendéglátó tevékenységet (a továbbiakban: Kereskedelmi tevékenység) folytatni kívánó szolgáltatók (a
továbbiakban: Partner) számára a jelentkezés és a részvétel feltételeit.
Vásárszervező a Szervező nevében pályázatot ír ki a Vásárvárosban való részvétel megszerzésére.
Vásárszervező csak a pályázati rendszerben kiválasztott Partnerek számára biztosít részvételt, melyre
Szervező köt szerződést a Partnerrel. A Vásárvárosban kizárólag a Szervezővel szerződést kötő, a szerződés
alapján a Szervező által számlázott díjat megfizető Partner vehet részt.
A VB időpontja: 2019. augusztus 21-25.
A VB helyszíne:

Szegedi Nemzeti Olimpiai Központ
H-6725 Szeged Alsóvárosi Feketeföldek 158
GPS 46°13'49.2"N 20°04'13.0"E

Információ a Vásárvárossal kapcsolatban, a Vásárszervező elérhetősége:
Festival Full Service Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 3565 Tiszalúc, Alkotmány út 87. A. ép.
adószám: 24942782-2-05
telefon: +36 70 3139 864 Gáspár Zoltán
e-mail: vasarvaros@szeged2019.com
Információ a VB-vel kapcsolatban, a Szervező elérhetősége:
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
székhely: 1138 Budapest, Latorca utca 2.
adószám: 18160037-2-41
telefon: +36 1 465 0091
e-mail: info@mkksz.hu
Jelentkezés:
A jelentkezési lap beküldésével a vasarvaros@szeged2019.com e-mail címre.
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2. A Vásárváros működésének szabályai
2.1. Terület kiosztása
A Vásárvárosban a Kereskedelmi tevékenység konkrét helyét - lehetőség szerint a Partner előzetes
igényeinek figyelembe vételével - minden esetben a Vásárszervező határozza meg (beosztás, elhelyezés,
területkijelölés, stb.). Partner köteles elfogadni a Vásárszervező által részére árusításra kijelölt installációs
helyet. Partner köteles a Vásárszervező által biztosított azonosító számot (házszámot) a kitelepülésén jól
látható helyen, beazonosításra alkalmas módon elhelyezni és szükség esetén jelezni a Vásárszervező
számára, hogy pótolja azt. Partner a Vásárszervező által kijelölt területét önhatalmúlag nem cserélheti el,
nem növelheti, és semmilyen módon és részben sem adhatja, értékesítheti tovább.
2.2. Kereskedelmi tevékenység, installáció, engedélyek
Partner a Vásárvárosban kizárólag az előzetesen egyeztetett, a pályázatában feltüntetett, a Vásárszervező
által jóváhagyott Kereskedelmi tevékenységet folytathatja, termékeket forgalmazhatja, szolgáltatást
végezheti. Az ezt meghaladó, vagy jóvá nem hagyott termékek árusítását, tevékenység folytatását a
Vásárszervező jogosult megtiltani, az elárusító helyről a termékeket beszedetni. Amennyiben Partner ennek
nem tesz eleget, a Szervező azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Szervező és Vásárszervező felhívja
a Partnerek figyelmét, hogy a VB-n szeszes ital (műanyag pohárban adott sör kivételével) és dohánytermék,
továbbá közízlést sértő vagy fiatalkorúak számára nem árusítható termék nem forgalmazható. Partner
üdítőital és ásványvíz forgalmazás tekintetében csak Szervező által kijelölt és engedélyezett kereskedelmi
márkacsoport termékeit forgalmazhatja (PEPSI és Szentkirályi), minden egyéb üdítőital és ásványvíz márka
kihelyezését és árusítását Vásárszervező megtiltja. Partner kizárólag saját installációs helyén végezheti
Kereskedelmi tevékenységét, kivéve azokat a mozgóárusokat, promóciós tevékenységet folytatókat, akiknek
arra az installációs helytől eltérő helyen a Vásárszervező külön engedélyt adott.
Partner kizárólag a Szervezővel egyeztetett installációt helyezhet el, melyen saját cégnevének,
tevékenységének feltüntetésén kívül reklámtevékenységet nem folytathat, továbbá nem folytathat olyan
tevékenységet, nem használhat hangosító vagy más hangtechnikai berendezést, valamint olyan eszközt, mely
a VB versenyeinek és kísérő programjainak lebonyolítását gátolják vagy zavarják.
Partnernek rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel, tevékenységét köteles a
jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően végezni. A VB-n a Szervezőtől és Vásárszervezőtől
függetlenül az illetékes hatóságok Partner tevékenységét, engedélyeinek érvényességét ellenőrizhetik.
Partner köteles az előírt hatósági/működési engedélyeket legkésőbb az elárusítóhely átvételi időpontjáig
beszerezni, azokat a helyszínen tartani, a Vásárszervező vagy a hatósági szervezetek kérésére felmutatni.
Partner köteles a tisztességes kereskedői magatartást maximálisan betartani, a vásárlókat korrekten és az
előírásoknak megfelelően tájékoztatni, udvariasan kiszolgálni. Köteles ár-tájékoztatási kötelezettségének
eleget tenni, és a fogyasztói árakat betartani, a munkavégzésre alkalmas állapotban végezni tevékenységét.
Tilos az árusító területen baleset- és tűzveszélyes anyagot felügyelet nélkül hagyni és nagyobb
mennyiségben tárolni! Partner köteles a mindenkor hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi
előírások betartani, és alkalmazottjaival is betartatni. Partner nem tehet olyan megnyilvánulásokat, nem
használhat olyan üzleti fogásokat, melyek a többi partner, vagy a VB lebonyolításához fűződő érdekeket
sérti.
Amennyiben Partner a tevékenységére vonatkozó előírásokat és a Részvételi Feltételeket nem tartja be vagy
Kereskedelmi tevékenysége zavarja a többi partnert, vagy a VB látogatóit, a Szervező azonnali hatállyal
felmondhatja a szerződést, és a Vásárvárosból Partnert installációjával és termékeivel eltávolíttatja.
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2.3. Kötelező nyitvatartás
A Vásárváros kötelező nyitvatartása:
 2019. augusztus 21. szerda 7.00- 20.00
 2019. augusztus 22. csütörtök 7.00- 20.00
 2019. augusztus 23. péntek 7. 00-20.00
 2019. augusztus 24. szombat 7.00- 20.00
 2019. augusztus 25. vasárnap 7.00- 19.00
A kötelező nyitvatartást a VB versenyműsorának és hivatalos kiegészítő eseményeinek változása vagy a
Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: ICF) döntése alapján legfeljebb napi két órát érintő
időtartamban a Vásárszervező megváltoztathatja, melyről Partnert haladéktalanul értesíti. A kötelező
nyitvatartástól kizárólag Vásárszervező engedélyével lehet eltérni.
Partner az elárusító helyét - a napi nyitvatartási idő alatt - felügyelet és őrzés nélkül nem hagyhatja, standját
nem zárhatja be nyitvatartási időben. Ettől csak kivételes esetben a Vásárszervező engedélyével térhet el.
Amennyiben Partner nem tartja be a kötelező nyitvatartást, úgy a Vásárszervező javaslatára Szervező kötbért
szabhat ki, melynek összege minden megkezdett óra után 5.000,- Ft + ÁFA.
2.4. Szemétszállítás, őrzés
Partner köteles a napi tevékenység, valamint az építési- és bontási munkák során keletkezett hulladékot a
Szervező által biztosított hulladékgyűjtő konténerbe elvinni, abban elhelyezni, veszélyes vagy speciális
hulladék szakszerű tárolásáról és napi eltávolításáról gondoskodni, illetve az általa bérelt területet a VB ideje
alatt folyamatosan és maximálisan rendben, tisztán tartani. Partnernek lehetőség szerint gondoskodnia kell az
installáció zárhatóságáról, vagy egyéb módon megoldott vagyonvédelemről. Sem a Vásárszervezőt sem
pedig a Szervezőt nem terheli felelősség a területen történt esetleges lopásokkal kapcsolatban.
2.5. Belépési rend a VB-n
2019. augusztus 21. 6:00 órától a Vásárváros területén csak és kizárólag érvényes akkreditációval
(karszalaggal) lehet tartózkodni. Partner a dolgozói számára a kibérelt terület nagysága szerint a
szerződésben meghatározott számú akkreditációt és behajtási engedélyt kap.
Az akkreditációhoz szükséges adatokat 2019. augusztus 14-ig meg kell küldeni a
vasarvaros@szeged2019.com email címre.
Az akkreditációkat behajtási engedélyeket 2019. augusztus 16. 10:00 órától az Olimpiai Központban a VB
Akkreditációs Központjában, vagy közvetlenül a Vásárszervezőtől lehet átvenni.
Az akkreditáció átvételének feltétele a szerződés szerinti díj kiegyenlítése. Amennyiben az akkreditációhoz
szükséges adatok nem, vagy nem megfelelően kerültek megküldésre, vagy azokban változás történik, a
Szervező nem tudja garantálni az akkreditációk azonnali kiadását.
2.6. Behajtás a Vásárváros területre, parkolás, építés, bontás, árufeltöltés
Gépjárművel a Vásárváros területre csak és kizárólag az árufeltöltés ideje alatt, behajtási engedéllyel,
matricával lehetséges. Az építés és bontás ideje alatt a gépjármű behajtás nem korlátozott, de a parkolási
engedéllyel nem rendelkező gépjárműveknek a nyitvatartási idő kezdetéig el kell hagyniuk a Vásárváros
területét. Amennyiben a tevékenység ellátásához szükséges, hogy a Vásárváros területén a gépjárművét
nyitvatartási időben a Partner benntartsa, abban az esetben az igényelt terület négyzetméterszámába a
gépjárművet is bele kell, hogy számolja. Parkolási engedély ebben az esetben is szükséges, a bérleti
szerződésen szereplő területen kívül gépjármű matricával sem tartózkodhat!
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A Szervező a parkolási engedély (matrica) nélkül a területen tartózkodó, valamint azokat a gépjárműveket,
amelyek nem a bérleti szerződésben meghatározott területen parkolnak, elszállíttatja és a szállítás költségét
átterheli a vállalkozóra, valamint a vállalkozót a kereskedelmi tevékenysége azonnali befejezésére utasítja.
A VB helyszíne és a Vásárváros megközelítése kizárólag a Bajai út felől lehetséges, a VB helyszínén és a
Vásárvároson kívül parkolni térítési díj ellenében a Szegedi repülőtér területén üzemeltetett parkolóban van
lehetőség.
Partner az építési, bontási és árufeltöltési tevékenységét kizárólag az alábbi időtartamokban végezheti:
Építés: 2019. augusztus 19. 8:00 órától - 2019. augusztus 21. 6:00 óráig
Árufeltöltés:
2019. augusztus 21. 20,00- 2019. augusztus 22. 5,00
2019. augusztus 22. 20,00- 2019, augusztus 23. 5,00
2019. augusztus 23. 20,00- 2019. augusztus 24. 5,00
2019. augusztus 24. 20,00- 2019. augusztus 25. 5,00
Bontás: 2019. augusztus 25. 19.00 órától 2019. augusztus 26. 12.00 óráig.
Partner az árusító hely frontján túl nem pakolhat, tevékenységét az installációban, valamint az installáció
mellett végezheti, amennyiben ezt a fizikai környezet megengedi. Amennyiben Partner ennek nem tesz
eleget (az installációjának frontján túl pakol) a Vásárszervező javaslatára Szervező azonnali hatállyal
felmondhatja a szerződést.
3. Területbérleti díj
3.1. A területbérleti díj
A Non food termékkört értékesítő Partnerek tervezett megjelenési költsége
Partnerek tervezett száma: 10 partner, minimálisan 3*2 nm-es installációval
6nm- 24nm-ig terjedő terület bérlése esetén 10,000 Ft+ Áfa/nm/rendezvény
25nm -60nm terület bérlése esetén 8,000 Ft+ Áfa/nm/rendezvény
60nm feletti terület bérlése esetén, vagy speciális kiállítói installáció esetén kérje egyedi ajánlatunkat

-

A Food termékkört értékesítő Vásári Szolgáltató Partnerek tervezett összetétele és megjelenési költsége:
-

édesség: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 70 000 Ft
hűtött gyümölcsös: 2 partner, 3*2 méteres installációs hely 60 000 Ft
kürtös kalács: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 70 000 Ft
fagyi (gépi): 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 100 000 Ft
fagyi (gombócos): 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 100 000 Ft
rétes (kizárólag helyben sült): 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 70 000 Ft
churros: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 70 000 Ft
hamburger: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 70 000 Ft
hotdog és hamburger együtt: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 140 000 Ft
lepény: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 70 000 Ft
lángos: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 70 000 Ft
pljeskavica: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 70 000 Ft
kenyérlángos: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 70 000 Ft
chips burgonya: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 70 000 Ft
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- popcorn pirított magok: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 60 000 Ft
- kávé: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely 60 000 Ft
- nagy konyha: 1 partner, egyedileg egyeztetett mérettel 900 000 Ft
A jelentkezés során plusz folyóméterek kérhetők 20.000 Ft/fm + Áfa összegért .
A területbérleti díj tartalmazza a kijelölt terület igénybevételének lehetőségét, azon a Részvételi Feltételek
betartásával Kereskedelmi tevékenység folytatásának lehetőségét, alap hulladékkonténer kihelyezését,
elszállítását, a 2. pontban meghatározottak szerinti akkreditációt és az éjszakai árufeltöltés idejére egy darab
gépjárműre behajtási engedélyt, mely benntartózkodásra nem jogosít.
3.2. Áram
A területbérleti díj tartalmaz 1 fázis 8A áram használatát a kiépített áramvételi pontokon. Ezen felül
lehetőség van áram bővítésre, melyet a szerződés megkötéséig jelezni kell, az alábbiak szerint:
 1 fázis 16A-ig 20,000+ÁFA,
 3 fázis 16A-ig 60,000Ft+ÁFA,
 3 fázis 32A-ig 90,000+ÁFA.
3.3. Víz, csatorna:
A Vásárváros területen két ponton található vízvételi hely, ahonnan Partner saját csatlakozással vizet
vételezhet. A víz díját a területbérleti díj tartalmazza.
A területen csatornabekötési hely nem található, kisfogyasztóknak (napi 70-80 liter szennyvíz mennyiségig)
a szennyvizet a hulladéklerakó helyen elhelyezett szennyvíztartályba van lehetőségük elhelyezni. A tartályok
szippantását a részvételi díj tartalmazza. Nagyfogyasztók részére a szervezők tartályt biztosítanak az
árusítóhelyhez közeli kihelyezéssel napi ürítéssel (szippantással). Ennek a díja időszakra 65,000Ft+ ÁFA /
m3. A hulladék megfelelő kezelése és ehhez a megfelelő mennyiségű tartály megrendelése Vásári
Szolgáltató felelőssége a tartály megrendelését a szerződés megkötéséig jelezni kell.
Budapest, 2019. május 9.

Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Szervező

Festival Full Service Hungary Kft
Vásárszervező
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