REGISZTRÁCIÓS LAP
Általános feltételek

Mely létrejött a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (7621 Pécs Felsőmalom u. 13., adószám: 19033039-2-02),
továbbiakban, mint Rendezvényszervező, és a

Név:

…………………………………………………………………..…………………………………..

Cím:

…………………………………………………………………..…………………………………..

Adószám:

……………………………………….

Képviselője:

……………………………………….

továbbiakban, mint Megrendelő között, a „III. Baranyai Mézes-Mázas Nap, Szentlőrinc” (2017. 09. 30.) rendezvényre a csatolt
„Regisztrációs lapok”-on szereplő, szolgáltatásokkal.

Jelentkezés, helykijelölés
1. A kiállítók a rendezvényre a „Regisztrációs lapok” (1-2) aláírásával jelentkeznek. Az íveket határidőre a Baranya Megyei
Vállalkozói Központ Alapítványhoz cégszerűen aláírva és kitöltve kell elküldeni. Kötelezően megküldendő az 1 és 2 sz.
regisztrációs lap! Az aláírt „Regisztrációs lapok” visszaküldésével Megrendelő kinyilvánítja, hogy a bennük foglalt feltételeket
megismerte és ezeket elfogadja. A megállapodást Felek szerződésnek tekintik. Megrendelő elfogadja, hogy a megadott határidőn
túli, illetőleg a helyszíni igényeket Rendezvényszervező a lehetőségek szerint elégíti ki.
2. Elfogadja, hogy a bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el és kizárólag a Rendezvényszervező előzetes írásos
hozzájárulásával adható tovább – részben, vagy egészben - más kiállítónak. A rendezvény területen a standok elosztását
Rendezvényszervező végzi.

Fizetési feltételek
1. A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány a megrendelt szolgáltatásokról „Díjbekérőt” állít ki, amely tartalmazza a
megrendelt szolgáltatások teljes értékét, melyet Megrendelő köteles a megküldött díjbekérőn szereplő határidőig átutalni. A
számlázás az érvényben lévő előírásoknak megfelelően a pénzügyi teljesítést követően történik. A rendezvényen való részvétel,
illetve a megrendelt terület elfoglalásának feltétele a díj kiegyenlítése. A fizetési határidő elmulasztása a jelentkezés elutasításával
jár. A helyszíni megrendelések ellenértékét a Végszámla tartalmazza.
2. A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány szolgáltatása komplex szolgáltatásnak minősül, közvetített szolgáltatást
tartalmaz, a jelenleg érvényben lévő 27 %-os Áfa terheli.

Lemondás
1. Ha a részvételről történő lemondás a jelentkezési határidő – 2017. szeptember 10.-e - után történik, a Megrendelő köteles az
általa előzetesen megrendelt szolgáltatások 100%-át megfizetni. A lemondást Rendezvényszervező kizárólag írásban fogadja el.
2. Ha a kiállító a részére kijelölt területet a rendezvény megnyitása előtt aznap reggel 8 óráig nem foglalja el, vagy nem jelzi írásban
ettől eltérő igényét, Rendezvényszervező azt minden visszatérítési és kártérítési kötelezettség nélkül más kiállítóknak bérbe adhatja.
A kiállító a befizetett helydíjat nem kapja vissza, valamint a megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét is köteles
megtéríteni.
Dátum:

__________________________________________

__________________________________
Megrendelő cégszerű aláírása

www.bmvk.hu

-
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REGISZTRÁCIÓS LAP
Cégadatok, megrendelések

A rendezvény időpontja:

2017. 09. 30.
2017. 09. 10.

Jelentkezési határidő:
Résztvevő adatai:

Cégnév: ……………………………………………………………………………………………………………..……...
Cím: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………….……………. Fax: ……………….……………………………….…………
E-mail: …………………………………………………… Honlap: …..…….………………………………...………….
Kapcsolattartó neve: ……………………………………………………………………………………………….……...
Telefonszáma: ……………………………….…….., E-mail címe: ……………………….………………………….….

Megnevezés

Ár
(nettó)

Igényelt terület
m2

A megrendelés összege

Fedett terület
Installációval ellátott terület
(padlózat, syma határoló falak)

Installáció nélküli ellátott terület
(padlózat)

Szabadterület
Külső rendezvény terület
(rendezett füves szabadterület, 1 db 2x2 m-es
oldalfalakkal ellátott pavilon biztosításával)

5.250 Ft/m2

………..

m2

……………………….. Ft + Áfa

2.500 Ft/m2

………..

m2

……………………….. Ft + Áfa

1.300 Ft/m2

………..

m2

……………………….. Ft + Áfa

Standbútorok

900

Ft/db + Áfa

………..

db

Információs pult

3.750

Ft/db + Áfa

………..

db

Polc

2.000

Ft/db + Áfa

………..

db

Szék

550

Ft/db + Áfa

………..

db

10.500

Ft/db + Áfa

………..

db

1.500

Ft + Áfa

………..

db

Asztal

Vitrin
Villamosenergia-bekötés
220 V-os csatlakozás (4 kW-ig, kiépítéssel, áramfogyasztással)
Dátum:

__________________________
_____________________
Cégszerű aláírás
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-
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