
 
 

Jelentkezési határidő: 
2017. július 31. 

 

 

 
 

Jelentkezési lap 

24. Faiskolai börze (2017. szeptember 14-15.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Számlázási név, cím (amennyiben eltér a fentiektől): 

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

Terület igény: 
Fedett területen:  6.300,- Ft/m

2
 + Áfa (külső kiállító)    …...   m

2 
 

(legkisebb terület 5 m
2 
)  4.200,- Ft/m

2 
 + Áfa (NYDDE tag, terület korlátozás nélkül) …...   m

2 

Szabad területen:  2.100,- Ft/m
2
 + Áfa (szabadtéri terület + vásártér)   …...   m

2 

(legkisebb terület 10 m
2
)  

 

Regisztrációs díj:  5.500 Ft + Áfa (tartalmazza a Börze katalógusban való megjelenést a 
jelentkezési lap adataival, NYDDE tag mentes) 

 

Logo elhelyezése a katalógusban (1 színnel) 3.000,- Ft + Áfa)       

 

Egyéb igény: 
Villamos energia: 1 fázis (10 A)    5.000,- Ft + Áfa      
                 3 fázis (3 x 10 A) 15.000,- Ft + Áfa        igen  nem 
  
asztal    3.000,- Ft/db + Áfa     …… db 
szék    1.500,- Ft/db + Áfa     …… db  

 

Hirdetési lehetőség a Faiskolai börze katalógusban: 
  1/1 oldal 4 szín 80.000,- Ft + Áfa 
  1/1 oldal 1 szín 60.000,- Ft + Áfa  
  1/2 oldal 1 szín 40.000,- Ft + Áfa  

  

Érdeklődni: Tóth Péter titkár – mobil: 30/372-53-28, e-mail: info@fakertesz.hu 

 

Bemutatásra kerülő termékeim: 

 

 faiskolai növény    egyéb növény 
  gép, eszköz     kert-és parképítés

 termesztő közeg   műtrágya
 növényvédelem    termesztő edény

 egyéb ………………………………………………………………………………………… 
 
A hátoldali Részvételi és szerződéses feltételekben leírtakat, valamint a jelentkezési lapban foglaltakat 
elfogadom. 

 

Kelt:                         ………….. …………………… 

          cégszerű aláírás 

Magyar Díszfaiskolások Egyesülete 
9700 Szombathely, Béke tér 1. 
Mobil: +36 30/372-5328 
E-mail: info@fakertesz.hu 
Web: www.fakertesz.hu 

Cég neve: …………………................................................................................................................................... 

Címe:  ………………………………………………………....................................................................................... 

Telephely:  ………………………………………………………................................................................................ 

Ügyintéző: …………………................................................................................................................................... 

Telefon:  .......................................... Mobil:   .........................................  Fax:  .............................................  

E-mail: ..................................................................  Web: ............................................................... 

Tevékenység leírása (max. 300 karakter): …………………................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

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

……………………………………………………………………………….    A fenti adatok szerepelnek a börze katalógusban. 

 

mailto:info@fakertesz.hu


Részvételi és szerződéses feltételek 

 
 

1. A börzére a kiállítók a jelentkezési lap kitöltésével, cégszerű aláírásával és a Nyugat-dunántúli 
Díszfaiskolások Egyesülete címére történő eljuttatással jelentkezhetnek. A jelentkezési lap 
beérkezése megrendelésnek és a Részvételi és szerződéses feltételek elfogadásának minősül. 
 

2. A kiállító a kiállítási területen nem szerepeltetheti más cég termékeit, feliratát, szóróanyagát, 
reklámját sem a standján, sem azon kívül. 

 
3. A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete a jelentkezés elfogadásáról a kiállítónak értesítést 

küld a területdíj számlával együtt 2016. augusztus 15-ig. Ezzel lép életbe a Nyugat-dunántúli 
Díszfaiskolások Egyesülete és a kiállító között a szerződés. 

 
4. A kiállítási terület beosztása a Jelentkezési lapok beérkezési sorrendjében, a részvételi igények 

és a kiállítási témák figyelembevételével történik. 
 

5. A stand önhatalmúlag nem cserélhető, nem növelhető, nem adható tovább. 
 

6. A kiállító csak a jelentkezési lapon feltüntetett, illetve a faiskolai termesztéshez szorosan 
kapcsolódó termék(ek)et mutathat be. Amennyiben a termék a börze profiljába nem illik, nem 
állítható ki, a kiállított darabot a szervező a kiállítási területről eltávolíttathatja. 

 
7. A kiállításon az árusítás - a vásártér kivételével – 2016.09.09.16.00 óra előtt nem megengedett.  

Bontás 2016.09.09.17.00 órától. 
 

8. A területdíjat a kiállítók 2016. szeptember 1-ig kötelesek megfizetni. 

 

9. A kiállítási területet elfoglalni, a stand építését megkezdeni csak a részvételi díj 

kiegyenlítése után lehet! 

 

10. Nem vehet részt a kiállításon az, akinek a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesületével 

szemben tartozása áll fenn. 
 

11. Egyéb szolgáltatások igénybevétele és számlázása külön megállapodás alapján történik. 
 

12. Amennyiben a kiállító a részére kijelölt területet a kiállítás napján 07 óráig nem foglalja el, jogosult 
a Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete a területet minden visszafizetési és kártérítési 
kötelezettség nélkül más kiállítónak bérbe adni. A meg nem jelent kiállító a területdíjat és a 
megrendelt szolgáltatások díját nem kapja vissza. 

 
13. Ha a kiállító a rendezvény területén szándékosan/vétkesen/gondatlanul kárt okoz (különös 

tekintettel az öntözésre), köteles azt megtéríteni. Saját vagyontárgyaikért és az azokkal okozott 
balesetért, vagy kárért a vagyontárgy tulajdonosa a felelős. 

 
14. Az esetleges jogvitákban a felek igyekeznek közös megegyezésre jutni, amennyiben ez nem 

sikerül, akkor a vitás kérdésekben a felek a Szombathelyi Városi Bíróság illetékességét magukra 
nézve kötelezően elismerik. 

 
15. A kiállító köteles betartani az általános balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. 

 
16. Az épületbe gépjárművel nem lehet behajtani, oda a kiállítandó tárgyakat és növényeket 

kézikocsival kell beszállítani. 
 

17. A 2016. július 31-i határidő után beérkezett jelentkezőket csak az esetlegesen szabadon maradt 
területen tudjuk elhelyezni. 


