JELENTKEZÉSI LAP
SZERVEZŐ:
Tematik-Kábel Kft.

Meeting Budapest Kft.
Szántó Noémi

Matolcsy Mónika
tel.:
+36-30/450-5841
e-mail:
info@horgaszshow.hu
internet:
www.fishingandhuntingtv.com

tel.:
e-mail:
internet:

+36-30/950-0240
info@horgaszshow.hu
www.meetingbudapest.hu

BOK Rendezvényközpont (a volt SYMA Csarnok)
TAVASZ 2020.március 27-29.
1. A szerződő fél adatai:
Cégnév: _____________________________________________________________________________________________
Adószám: _________________________________________ Bankszámlaszám: ____________________________________
Számlázási cím: _______________________________________________________________________________________
Levelezési cím: _____________________________________ Internet: __________________________________________
Cégvezető: _________________________________________ Telefon: ___________________________________________
E-mail: ___________________________________________
Kapcsolattartó: _____________________________________ Telefon: ___________________________________________
E-mail: ___________________________________________

2. Társkiállító adatai:
Cégnév: _____________________________________________________________________________________________
Levelezési cím: _______________________________________________________________________________________
Internet: ____________________________________________________________________________________________
Kapcsolattartó: _____________________________________ Telefon: ___________________________________________
E-mail: ___________________________________________

3. Tematika (Kérjük, karikázza be a megfelelőt!):
1.
2.
3.
4.

Békés halas horgászati felszerelések
Ragadozó halas horgászati felszerelések
Békés halas etetőanyagok és csalik
Ragadozó halas csalik

5.
6.
7.
8.

Horgász ruházat
Kiegészítő felszerelések
Horgászturizmus, horgászvizek
Horgászcsónakok, hajók és felszereléseik

9.
10.
11.

Kiadványok (szakkönyvek,
folyóiratok)
Szakmai szervezetek, egyesületek
Egyéb

4. Bérleti díj (helydíj):
Jelentkezési határidő:
-tól:

-ig:

Fizetési
határidő:

Négyzetméter ár:

2019.10.01.

2019.10.31.

2019.11.14.

7 000 Ft + ÁFA

2019.11.01.

2019.12.15.

2019.12.30.

9 000 Ft + ÁFA

2019.12.16.

2020.02.25.

2020.03.13.

10 500 Ft + ÁFA

TAVASZI HELYIGÉNY: _____________________ m ²(A legkisebb bérelhető terület 6 m².) NYITOTT OLDALAK SZÁMA: ……….
stand szélessége: …………………. m

stand hossza: ……………………... m

A bérelt négyzetméter ára a fizetési határidő betartásának függvénye! A fizetési határidő be nem tartása nm árváltozást von maga
után. A „Szerződési feltételek”-et valamint az ÁÜSZ-ben foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

Dátum: ____________________________________________ Cégszerű aláírás: ____________________________________

5. Standépítés (Kérem a megfelelőt jelölni!):


Egységstand:

egységstand építést rendelek, amelynek díja: 7.500 Ft + áfa/m² (6-25m2).

Békés halas egységstand:

Békés halas egységstand építést rendelek, amelynek díja 9.500 Ft + áfa/m2 (6-m2)

Ragadozó halas egységstand:

Ragadozó halas egységstand építést rendelek, amelynek díja 10.900 Ft + áfa/m2 (6-m2)

Tartalma:



fehér határoló falak, szőnyegezés, 2 fm frízfelirat (fehér alapon, típusbetű), 1 információs pult,
1 asztal, 4 szék, 3 m²-enként 1 spotlámpa

Tartalma:



Tartalma:

fehér határoló falak, szőnyegezés, 2 fm frízfelirat (fehér alapon, típusbetű), 1 információs pult,
3m2-enként 1 spotlámpa, 6m2 felett 3m2-enként 3 polc

fehér határoló falak, szőnyegezés, 2 fm frízfelirat (fehér alapon, típusbetű), 1 információs pult,
3m2-enként 1 spotlámpa, 6m2 felett 3m2-enként 1 perforált fal és 3m2-enként 3 polc



Árajánlatot kérek egyedi terv szerint építendő standra.



Standomat külső kivitelező építi: ________________________________________________________________________________
A „Szerződési feltételek”-et valamint az ÁÜSZ-ben foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

Dátum: ____________________________________________ Cégszerű aláírás: ____________________________________

MŰSZAKI MEGRENDELŐ LAP

Kiállító cég: _________________________________________________________________________

1.

STANDFELIRAT
 szöveg (max. 2 fm, fehér alapon, egységes színnel és betűtípussal):

 egyedi cégfelirat

2.

3.

 árajánlatot kérek

ENERGIAIGÉNY (Kérjük a rendelést jelölni!):
mennyiség
 2 kW-ig

árambekötés és fogyasztás
28.500 Ft + áfa

 5 kW-ig

31.500 Ft + áfa

 10 kW-ig

35.500 Ft + áfa

 15 kW-ig

39.500 Ft + áfa

 éjszakai áramellátás (max. 2 kW)

20.000 Ft + áfa

VÍZBEKÖTÉS (Kérjük a rendelést jelölni!):

Ez a szolgáltatás csak a csarnok bizonyos helyein vehető igénybe!
 vízbekötés és - fogyasztás 35.000 Ft + áfa

4.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS (Kérjük a rendelést jelölni!):
Mennyiség

5.

 1 Mbit/sec

32.000 Ft + áfa

 2 Mbit/sec

47.000 Ft + áfa

NAPI STANDTAKARÍTÁS
150 Ft/nap/m2 + áfa

6.

Internet bekötés és –használat

 megrendelem

FÜGGESZTÉS (függesztési pontonként)
 Molinó 14.000 + áfa
 Szerkezet 19.000 + áfa

Dátum: ____________________________________________ Cégszerű aláírás: ____________________________________

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
A szerződés létrejötte szempontjából ajánlati
felhívásnak minősül a Kiállító részére megküldött jelentkezési
anyag.
2.
A részvételre történő jelentkezés a kitöltött és
cégszerűen aláírt jelentkezési lapon történik, melyen a Kiállító
semmiféle feltételt vagy fenntartást nem köthet ki, és
ajánlatához a Szervező visszaigazolásáig (standkijelölés)
kötve van.
3.
A jelentkezési lap visszaküldésével a Kiállító igazolja,
hogy megismerte és elfogadta a jelen szerződési feltételeket
valamint az Általános Üzemelési Szabályokat (ÁÜSZ).
4.
A Kiállító részére a Szervező standot jelöl ki, amelyről
standelrendezési alaprajzot küld a Kiállítónak.
5.
A Kiállító a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül
köteles jelezni, ha a standot nem fogadja el. A határidő
lejártával a Felek között a szerződés létrejön.
6.
A Kiállító a Szervező által kijelölt bérelt területet
önhatalmúlag más kiállítóval nem cserélheti el, más kiállítóval
történt megállapodás alapján nem növelheti, nem adhatja
tovább és kizárólag a Szervezővel történt egyeztetést
követően változtathatja meg bármilyen módon.
II.
FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.
A jelentkezési lap beérkezése után a Szervező
megküldi a Kiállítónak a részvételi költségeket tartalmazó
díjbekérőt és/vagy számlát, amely az azon feltüntetett
fizetési feltételek szerint fizetendő.
2.
A Szervező a Kiállító által megrendelt standépítés és
mindennemű (technikai, reklám stb.) szolgáltatás ellenértékét
a megrendeléskor számlázza, és a Kiállító köteles azt az
díjbekérőn és/vagy a számlán feltüntetett határidőre
kiegyenlíteni.
3.
A Kiállító standját csak a II./1. és 2. pontban
említett költségek befizetése után veheti át.
4.
A rendezvény megnyitása utáni megrendeléseket
azonnali fizetés ellenében teljesítjük.
III.
STANDÉPÍTÉS
1.
A színvonalas megjelenés érdekében csak
szőnyegezett, épített és megvilágított (min. 1 db spotlámpa 3
m²-enként) standon engedélyezett a megjelenés.
2.
A standok magassága 250 cm. Az ettől eltérő
magasságot a Kiállító kivitelezője köteles a Szervezőnek
írásban bejelenteni.
3.
Külső kivitelezés esetén a műszaki tervdokumentációt
15 nappal az építés megkezdése előtt a Szervezőnek be kell
mutatni.
IV. NYITVA TARTÁS
1.
Nyitva tartás a látogatók részére:
2020. március 27-29. 09.00-18.00 óráig. A
Kiállító köteles a látogatók számára meghirdetett teljes nyitva
tartási időben üzemeltetni a standját.
1.

2. Nyitva tartás a kiállítók részére:
március 25.
szerda
építés és
árurendezés március 26.
csütörtök
március 26.
árurendezés
csütörtök
március 27.
péntek
március 28.
üzemelés
szombat
március 29.
vasárnap
március 29.
vasárnap
bontás
március 30.
hétfő

1.

2.
3.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

07.00-22.00 óráig
07.00-18.00 óráig
18.00-22.00 óráig
08.00-19.00 óráig
08.00-19.00 óráig
08.00-18.00 óráig
18.00-24.00 óráig
07.00-12.00 óráig

V.
KIÁLLÍTÓK MINŐSÉGI KATEGÓRIÁI
Társkiállító az a cég, mely a Kiállító standján saját standrésszel rendelkezik. A Társkiállító(ka)t a Kiállító köteles a
Szervezőnek bejelenteni.
VI.
BIZTOSÍTÁS, VAGYONVÉDELEM
A Kiállító feladata, hogy termékeit, berendezési tárgyait és
valamennyi kiállítási anyagát a kiállítás építési, üzemelési és
bontási idejére őrizze és károsodás ellen biztosítsa.
A Kiállító minden olyan kárért felel, melyet kiállítási
részvétele alatt harmadik személynek okoz.
A Kiállítónak a rendezvény időtartamára kiállítói, valamint
saját kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építői
minőségében és felelősségéből eredő véletlen, váratlan
(balesetszerű) károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással
kell rendelkeznie.
VII.
LEMONDÁS, REKLAMÁCIÓ
A kiállítási részvétel lemondása esetén a már befizetett
összeg(ek) visszafizetésre nem kerül(nek).
Amennyiben a Kiállító részvételét a szerződés létrejöttét
követően és a rendezvény nyitása előtti 30. nap közötti
időszakban mondja le, a helydíj 50 %-át, ha a nyitás előtti 30.
nap után, akkor a helydíj és a kiállításhoz kapcsolódó már
teljesült szolgáltatások 100 %-át köteles kötbérként
megfizetni.
A lemondást a Kiállító írásban köteles jelezni, és a lemondás
attól a naptól érvényes, amikor a Szervezőhöz megérkezik.
A Kiállítónak a számlával kapcsolatos bármilyen reklamációt
a bizonyíthatóság érdekében a kiállítás bezárásáig kell
jeleznie.
Abban az esetben, ha a Kiállító a rendezvény nyitása előtt 24
órával nem foglalja el a részére kijelölt területet, akkor azt
minden visszatérítési és kártérítési kötelezettség nélkül
Szervező más kiállítónak bérbe adhatja. A meg nem jelenő
Kiállító a helydíjat nem kapja vissza, ezen felül köteles a már
teljesített szolgáltatások ellenértékét megtéríteni.
Abban az esetben, ha a rendezvény időpontja, helye
valamilyen okból megváltozik vagy elmarad, a Kiállító
semmiféle kártérítési igénnyel nem léphet fel.
VIII.
JOGVITÁK
A szerződő Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, és a vita
tárgya jogvita, a Felek kijelölik az illetékes bíróságot.

Dátum: ____________________________________________ Cégszerű aláírás: ____________________________________

