TÚRI VÁSÁR 2020 TÁJÉKOZTATÓ
2020. évben is megrendezzük Mezőtúron, új helyszínen a Túri Vásárt.
(Földvári út- Bajcsy út - Dózsa György út)
TÚRI VÁSÁR IDŐPONTJA: 2020. augusztus 9.
Jelentkezés módjai:
•

ELEKTRONIKUSAN:

Elektronikus jelentkezési lap elérhető a www.turivasar.hu oldalon a DOKUMENTUMOK menüpont
alatt. Ez évben a regisztráció nem kötelező - kattintson az ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS linkre!
(kitöltés után a hely igénylője e-mailben kap értesítést a jelentkezésről).

•

PAPÍR ALAPON, POSTAI ÚTON:

A www.turivasar.hu DOKUMENTUMOK 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 2020.

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:
Július 20-ig történő jelentkezés,
valamint helyszínen történő
jelentkezés esetén

Május 31-ig történő jelentkezés

Június 30-ig történő jelentkezés

Áram nélkül

Árammal

Áram nélkül

Árammal

Áram nélkül

Árammal

Vendéglátó
vállalkozásoknak *

-

4000 Ft/m2

-

5000 Ft/m2

-

7000 Ft/m2

Piaci, vásári vegyes
kereskedelmi termék

2500 Ft/m2

3000 Ft/m2

3500 Ft/m2

4000 Ft/m2

4500 Ft/m2

5000 Ft/m2

Népi iparművészeti,
népművészeti,
kistermelői, őstermelői
termékek

1000 Ft/m2

1500 Ft/m2

2000 Ft/m2

2500 Ft/m2

2000 Ft/m2

2500 Ft/m2

* Vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások jelentkezését korlátozott számban tudjuk fogadni!
(CSAK VILÁGÍTÁS CÉLJÁBÓL KÉRJÜK, NE IGÉNYELJENEK ÁRAMOT!)
TELEFONOS JELENTKEZÉST NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI!
2020. július 20. utáni jelentkezés CSAK A HELYSZÍNEN LEHETSÉGES!
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Az adatlapon szíveskedjenek feltüntetni az igényelt stand hosszúságát.
hosszúságát Alapesetben 2 méter
méte
mélységet veszünk figyelembe!
Aki több standot igényel, külön jelentkezési lapon jelezze (elektronikus jelentkezés esetén is
standonként külön jelentkezési lap kitöltése kötelező!)
Csak írásos vagy elektronikus jelentkezéseket veszünk figyelembe, telefonos bejelentkezés alapján
nem áll módunkban a részvételi szándékot regisztrálni.
A tevékenységükhöz elektromos áramot igénylő partnereink esetén korlátozott számban tudjuk
biztosítani az áramvételi lehetőséget.
lehetőséget (A Vásár területén 2020. augusztus 9-én
9
éjfélig van
áramvételi lehetőség.) Csak világítás céljából kérjük, ne igényeljenek áramot! Továbbá kérjük,
k
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
mi kizárunk a szolgáltatásból.

ELŐZETES JELENTKEZÉS
TKEZÉS UTOLSÓ HATÁRIDEJE: 2020.. JÚLIUS 20.
20
Amennyiben jelentkezését elküldte, a közölt adatok alapján a megadott e-mail
mail címre küldjük a
Befizetési értesítőt,, melyet kérünk az alábbi számlaszámra befizetni:

OTP BANK NYRT:11745097-21105306
NYRT:11745097
5306
A közlemény rovatba kérjük az alábbi szöveget feltüntetni:

TÚRI VÁSÁR HELYBÉRLETI DÍJ valamint
CÉGNÉV/SAJÁT NÉV
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 postázzuk.
Ezzel az Ön helyigénylése a vásári árusításra biztosított, nincs egyéb teendője, mint 2020. augusztus
9-én reggel 6 óráig megérkezni a helyszínre.
helyeket eddig az időpontig (augusztus 9. reggel 6 óra) biztosítjuk, ha ez
Az előre lekötött (befizetett) helyeket,
ideig nem érkezik meg a terület bérlője, fenntartjuk a jogot a hely feltöltésére.
A vásár főbejáratánál 2020.. augusztus 9-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,
határozni, oda telepítjük, ahová hely jut.
Munkatársainkat
kat kizárólag az alábbi telefonszámokon érhetik el:
06/70-617-6292, 06/56-350-075.
Jelentkezését ezúton is köszönjük!
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