
 
 

 

 

 

 

 

JELENTKEZÉSI ADATLAP 

SZOLNOK 

TISZAI HAL NAPJA 
KERESKEDŐ, KÉZMŰVES, ŐSTERMELŐ VENDÉGLÁTÓ 

 

 

 

Cégnév / Vállalkozó neve: …………………………………………………………………………………………... 

Székhely: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Levelezési cím: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adószám: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………………………………. 

Tevékenységi kör: ……………………………………………………………………………………………………. 

Ügyvezető neve: ……………………………………………………………………………………………………… 

Aláírásra jogosult személy neve (amennyiben megegyezik az ügyvezetővel nem kell kitölteni):…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kapcsolattartó neve: ………………………………………………………………………………………………... 

Mobil: ………………………………………………… E-mail: …………………………………………………….. 

Az igénybevétel célja (Kérjük a megfelelőt aláhúzni)   

Kereskedelmi tevékenység   Vendéglátó-ipari tevékenység 

 

Általam árusítani kívánt termékek részletezve:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nyilatkozat: Kijelentem, hogy a rendezvényen kizárólag a fentiekben bejelentett tételeket árusítom. Tudomá-

sul veszem, hogy a be nem jelentett tételek árusítása a rendezvényről való kizárásomat vonhatja maga után. 

 

Infrastruktúra jellemzői: (Kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

Szervezők által biztosított infrastruktúra:  ….. db nyitott faház / …. db zárt faház / …. db kecskelábas 

Saját installáció:  

(Kérem részletezze a saját installációja méreteit, típusát. Saját installációról kötelező képet csatolni!) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fontos: Faház bérlése esetén a bérleti díj nem tartalmazza az egyszeri 5.000,-Ft/faház érintésvé-

delmi vizsgálat díját! 



Szükséges áramigény: ……………… kW 

A rendezvényen maximálisan felhasználható árammennyiség: 5,75 kW 

Részletezze milyen elektromos eszközöket kíván használni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nyilatkozat: Kijelentem, hogy a rendezvényen kizárólag a fentiekben leírt elektromos eszközöket használom. 

A megengedett maximálisan használható árammennyiséget tilos túllépni! 

Gépjármű adatok: 

Üzembentartó neve: …………………………………. Címe: …………………………………………….. 

Gépkocsi típusa: …………………………………….. Rendszáma: ……………………………………… 

Fontos: Csak árupakolás céljából lehet bent tartózkodni a rendezvényterületen! 

Egyéb megjegyzés: ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A jelentkezéshez kötelezően csatolni szükséges mellékletek: képek tervezett megjelenésről, installációkról, 

tervezett ételekről, árlista! 

 

Saját installáció esetén, sátorból történő árusításnál csak fehér színű sátorral lehet kipakolni a rendez-

vényre! 

 

A kialakult humán járványhelyzetből vagy kormányzati döntésből, mint felelősségi körükön kívül eső okból 

adódóan a szerződés teljesítésére nem kerülhet sor, akkor a felek egymással szemben semmilyen jogcímen 

(így különösen, de nem kizárólagosan: kötbér, kártérítés) igényt nem támasztanak, követeléssel nem élnek. 

 

FONTOS: A jelentkezési lap beadása nem jelenti azt, hogy minden jelentkező pozitív elbírálást kap a ren-

dezvényre való részvétellel kapcsolatosan! 

 

Dátum: ………………………… 

         ……………………………. 

             aláírás 

 


