Jelentkezési Lap a Túri Vásárban való részvételhez (2022. augusztus 14.)
A vállalkozó (vállalkozás) neve, adószáma,
adóazonosító száma: *
Címe:*

Telefonszáma:*
E-mail címe:*
Vendéglátó üzleti tevékenységet folytatok, a
forgalmazott termékek összefoglaló
megnevezése:
Népi Iparművészet, kistermelő, őstermelő,
népművész, kézműves termékeket árusítok, a
termék megnevezése:
Piaci, vásári vegyes kereskedelmet folytatok, a
forgalmazott termékek összefoglaló
megnevezése:
Az árusító stand igényelt mérete:
(Alapesetben 2 méter mélységet veszünk
figyelembe.) *

2x2 3x3 (a megfelelőt karikázza be. ) A mélységét akkor adja
meg, ha 2 méternél nagyobb, vagy nem vonalszerű. Pl.: 5x4

Csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező! Aki több standot igényel, külön jelentkezési lapon jelezze. ( A
jelentkezési lap sokszorosítható! )
Elektromos áram igénye van-e? IGEN - NEM (a megfelelő aláhúzandó.) Csak világítás céljából kérjük, ne igényeljen
áramot.
A tevékenységükhöz elektromos áramot igénylő partnereink esetén korlátozott számban tudjuk biztosítani az
áramvételi lehetőséget. (23 óráig biztosítjuk az áramvételi lehetőséget. A Vásár területén éjfélig tudjuk biztosítani
az útzárat, a további ott tartózkodás élet,- és balesetveszélyes, mivel a területet megnyitjuk a közúti forgalom
számára.) Továbbá kérjük, hogy pontosan jelöljék meg a teljesítményigényt, mert a helyszínen már nem áll
módunkban a hálózat teherbírását bővíteni. Csak kifogástalan műszaki állapotú berendezéseket üzemeltessenek,
hibás fogyasztókat a rendszer veszélyeztetése miatt kizárunk a szolgáltatásból.
Ha IGEN, az üzemeltetni kívánt eszközök felsorolása, és teljesítménye (KW):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Igényelt fázisok száma: (a megfelelőt húzza alá):
1 fázis
3 fázis

Fizetési mód: Átutalás: OTP BANK NYRT:11745097-21105306
Közlemény rovatba kérjük feltüntetni: Túri Vásár helybérleti díj valamint saját név/cégnév.
Alulírott igazolom, hogy a jelentkezési lap aláírásával maradéktalanul elfogadom a Túri Vásár tájékoztatóban
valamint a Túri Vásár házirendben (amely megtalálható a www.turivasar.hu - dokumentumok menüpont alatt)
leírtakat, és a benne foglaltakat tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek tekintem.
……………………………………………….2022 ……………………………..hó………………..nap
P.H.

Aláírás …………………………………….
Munkatársaink elérhetősége: 06/70-617-6292 és 56/350-075

Kérem, fordítson!

Tájékoztató Lap – Túri Vásár 2022
2022. évben is megrendezzük Mezőtúron, tavalyi helyszínen a
belvárosban Túri Vásárt. ( Földvári út-Bajcsy Zsilinszky útDózsa György út)

TÚRI VÁSÁR IDŐPONTJA: 2022. augusztus 14.
Jelentkezés módjai:
Elektronikusan: Elektronikus jelentkezési lap elérhető a www.turivasar.hu oldalon az ÁRUSOK JELENTKEZÉSE
menüpont alatt. Kattintson az ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS linkre! (kitöltés után a hely igénylője e-mailben kap
értesítést a jelentkezésről).
Papír alapon, postai úton:
A www.turivasar.hu az ÁRUSOK JELENTKEZÉSE menüpont alatt letölthető PDF formátumban a jelentkezési lap. A
jelentkezési lap kinyomtatása után postai úton kell elküldeni címünkre a dokumentumokat - Mezőtúri Közművelődési
és Sport KN Kft - 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. - a borítékra kérjük, írja rá TÚRI VÁSÁR 2022.
Felhívjuk figyelmét, hogy azoknak a jelentkezőknek áll módunkban előre kimért helyet biztosítani, akiknél a
megjelölt határidőig megtörtént a befizetés!
A vásárban való árusítás jogát a vásározók a helypénz megfizetésével váltják meg. Ennek mértéke:
Május 31 előtti BEFIZETÉS

Június 1 és Június 30 közötti
BEFIZETÉS

Július 1 és 24 közötti BEFIZETÉS,
és a helyszínen, a vásár napján

Áram nélkül

Árammal

Áram nélkül

Árammal

Áram nélkül

Árammal

-

4000 Ft/m2

-

5000 Ft/m2

-

7000 Ft/m2

2500 Ft/m2

3000 Ft/m2

3500 Ft/m2

4000 Ft/m2

4500 Ft/m2

5000 Ft/m2

1000 Ft/m2

1500 Ft/m2

2000 Ft/m2

2500 Ft/m2

2000 Ft/m2

2500 Ft/m2

Vendéglátó
(korlátozott számban)
Piaci, vásári vegyes
kereskedelmi termékek
Népi iparművészeti,
népművészeti, kistermelői,
őstermelői, kézműves
termékek

2022. július 24 utáni jelentkezés csak a helyszínen lehetséges! Csak írásos vagy elektronikus jelentkezéseket veszünk
figyelembe, telefonos bejelentkezés alapján nem áll módunkban a részvételi szándékot regisztrálni. A JELENTKEZÉS
UTOLSÓ HATÁRIDEJE: 2022. JÚLIUS 24. (vasárnap) Amennyiben jelentkezését elküldte, a közölt adatok alapján a
megadott e-mail címre küldjük a Befizetési értesítőt. A befizetett összegeket visszafizetni NEM áll módunkban. A
visszaküldött jelentkezési lapok regisztrálása után a Befizetési értesítőt folyamatosan küldjük ki partnereinknek, az
eredeti számlát a befizetés teljesítése után e-mailen küldjük. Ezzel az Ön helyigénylése a vásári árusításra biztosított,
nincs egyéb teendője, mint 2022. augusztus 14-én reggel 6 óráig megérkezni a helyszínre. Az előre lekötött
(befizetett) helyeket, eddig az időpontig (augusztus 14. reggel 6 óra) biztosítjuk, ha ez ideig nem érkezik meg a
terület bérlője, fenntartjuk a jogot a hely feltöltésére. A vásár főbejáratánál 2022. augusztus 14-én 00.00 órától
munkatársaink fogadják Önt. A név igazolásával és a befizetési bizonylat felmutatásával beléphet a vásár
területére és további adminisztrációs teendő nélkül elfoglalhatja helyét. Természetesen a vásárban az is
részt vehet, aki a fenti határidőnél később jelentkezik, de nem tudjuk számára a helyet előre meghatározni, oda
telepítjük, ahová hely jut.
Munkatársainkat kizárólag az alábbi telefonszámokon érhetik el: 06/70-617-6292, 06/56-350-075
Köszönjük jelentkezését!

