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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.

Rendezvény neve:

Corvinus Díszkert 2015 Szakkiállítás és Vásár

2.

Rendező:

Goodyera Kert Kft, 1119, Budapest Andor utca 21.
Cím: 1119 Budapest, Andor utca 21.
Adószám: 25130214-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-201536
Statisztikai számjel: 25130214-8130-113-01
Bankszámlaszám:
Erste Bank

11600006-00000000-68745756

2.1.

2.2.

Kiállításszervező csapat tagjai:
Forrai Marianna

-

rendezvényszervező, idegenforgalmi közgazdász

Forrai Mihály

-

ügyvezető igazgató, okleveles kertészmérnök, üzletkötő

Elérhetőségek:
Telefon:

06-20-538-8272,
06-20-215-8226

3.

Email:

diszkert@goodyerakert.hu

Web:

www.diszkertkiallitas.hu

Kiállítás célja:
A Corvinus Díszkert 2015 Szakkiállítás és Vásár keretén belül elő kívánjuk segíteni a magánemberek,
kerttulajdonosok kertészeti ismeretének bővítését, lehetőségeinek bemutatását. A kertészeti szakma széles
spektrumú felvonultatásával törekszünk a Kiállítás hagyományainak újraélesztésére. A szakmai előadások,
növényvédelmi szaktanácsadás, a minősített kiállítók, és a takarékos, korszerű és környezettudatos
energiafelhasználásról szóló nyílt előadássorozat segítségével a környezettudatos szemléletet szeretnénk
elterjeszteni.
Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a környezetkímélő növénytermesztés és -ápolás megoldásaira, az ily
módon termesztett növények bemutatására, vásárlási lehetőséggel.
Tájépítész, virágkötő és ruhatervező tanulók munkáinak bemutatásával megjelenési lehetőséget biztosítunk
a fiatal korosztály számára is.
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4.

Kiállítás helyszíne:

Budapesti Corvinus Egyetem, Budai Campus
1118 Budapest, Villányi út 29-43.

5.

Kiállítás időpontjai:
5.1.

Dátum:

2015. április 24, 25, 26.

5.2.

Megnyitó:

2015. április 24. 10.00 óra

5.3.

Napi nyitvatartási idő:

2015. április 24-26.

09.00 – 19.00 óráig

5.4.

Pénztárak nyitva tartása:

2015. április 24-26.

09.00 – 18.30 óráig

5.5.

Stand elfoglalása, bejelentkezés:

2015. április 23. 10.00 – 22.00 óráig
2015. április 24. 06.00 – 08.00 óráig

5.6.

Árufeltöltés:

2015. április 24. 06.00 – 08.00 óráig
19.00 – 21.00 óráig
2015. április 25. 06.00 – 08.00 óráig
19.00 – 21.00 óráig
2015. április 26. 06.00 – 08.00 óráig

5.7.

Standbontás ideje:

2015. április 26. 19.00 – 22.00 óráig
2015. április 27. 06.00 – 12.00 óráig

6.

Kiállítói tevékenységkódok:
I. Kertészeti termelők (dísznövény-, zöldség-, gyümölcs-, gyógynövény-, faiskolai termékek)
II. Kertészethez kapcsolódó termékek, szolgáltatások (kertépítés, tápanyagutánpótlás, növényvédelem, kerti
kiegészítők, gépek, berendezések, szakkönyvek, folyóiratok)
III. Borászatok, pálinka főzdék, sörfőzdék, reform élelmiszer termékek
IV. Kézműves termékek
V. Étkezde, mozgó büfé
VI. Energetika, környezettudatos megoldások
VII. Egyéb termékek, és szolgáltatások

7.

Kiállítói területek felosztása, megnevezése:
7.1.

Beltér:

7.2. Kültér:

B01. szektor: K ép. Földszint, Büfészint

K01. szektor: K épület parkoló
K02. szektor: Fenyves tisztás – Villányi út
K03. szektor: Szüret u. és Tó környéke
K04. szektor: Gyümölcsudvar és VIP
K05. szektor: A épület alatti rész
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8.

Regisztrációs díj:
A regisztrációs díj egységesen 8.000 Ft/Kiállító
Társkiállítók regisztrációs díja 5.000 Ft/Társkiállító

A regisztrációs díjat a Kiállításra való jelentkezéskor kell befizetni és a befizetést igazoló dokumentumot a
jelentkezési laphoz /Regisztrációs lap/ csatolni.
A regisztrációs díj tartalmazza a Kiállítás programfüzetében való megjelenést (a jelentkezési lapon megadott
alap adatokkal), a kiállítási terület őrzését, kiállítói név kiírások (A/4), kitűzők elkészítését, kiállítói
belépő(ke)t a Kiállítás teljes időtartama alatt, valamint 2 fő részére belépőt a Kiállítók tiszteletére szervezett
fogadásra.
A regisztrációs díj vissza nem térítendő.

9.

Bérleti díjak:
9.1.

Egységárak, helyszínek és tevékenységi körök szerint:

Beltéri Kiállítók (tevékenységi körtől függetlenül):

12.000 Ft/nm/3 nap

Kültéri Kiállítók:
•

Szakkiállítók (kertészeti termelők, kertészethez kapcsolódó termékek, szolgáltatások, borászatok,
pálinka főzdék, sörfőzdék, reform élelmiszer termékek):

9.500 Ft/nm/3 nap

•

Élelmiszeripari termékek árusítói (étkeztetők, mozgó büfék, stb.):

12.900 Ft/nm/3 nap

•

Egyéb a fentiekbe nem sorolható tevékenységek kiállítói:

11.000 Ft/nm/3nap

Szakkiállítónak minősül az a Kiállító, akinek a Kiállításon megjelenő termékei, szolgáltatásai köre 80%-ot
meghaladó mértékben kertészeti termék vagy a kertészethez kapcsolódó termék, szolgáltatás.
A megadott bérleti díjak a Kiállítás teljes idejére értendők.
A minimálisan foglalható terület: 2 nm.
A bérleti díj a 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról 86. § (1) bekezdésének l) pontja
alapján adómentes, esetleges jogszabályi változás esetén az ÁFA fizetési kötelezettség áthárítható a
kiállítóra.

9.2.

További kedvezmények:
9.2.1.

Speciális kedvezmény Törzskiállítóknak, akik igazolhatóan már legalább 5 alkalommal

kiállítottak a Corvinus Díszkert Szakkiállításokon az előző években:
Szakkiállítók (kültér):

9.500 Ft/nm/3nap helyett 8.000 Ft/nm/3 nap

Szakkiállítók (beltér):

12.000 Ft/nm/3nap helyett 10.500 Ft/nm/3 nap

Egyéb Kiállítók (kültér):

11.000 Ft/nm/3nap helyett 9.500 Ft/nm/3 nap

Egyéb Kiállítók (beltér):

12.000 Ft/nm/3nap helyett 10.500 Ft/nm/3 nap

A kedvezmények össze nem vonhatók.
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10.

Egyéb (nem kötelező) szolgáltatások díjai:
10.1.

Áramellátás:

8.500 Ft + ÁFA / 3 nap

10.2.

Faház, sátor, napernyő, valamint kültéri kiállítók részére asztal és szék bérléséről érdeklődjenek a
Szervezőknél.

10.3.

Társkiállítók bejegyzése:

5.000 Ft regisztrációs díj

(A Társkiállítókat megilletik azok az alapszolgáltatások, melyeket a regisztrációs díj tartalmaz.)
10.4.

Belépő a Kiállítók részére rendezett fogadásra:

2.500 Ft/fő, korlátlan étel és italfogyasztással

(2 fő részére ingyenes, a regisztrációs díj tartalmazza)
10.5.

Kedvezményes látogatói jegyek igénylése:

Minimum 10 db látogatói jegy előrendelése és előre (átutalással) történő fizetése esetén a teljes árú
jegyeket kedvezményesen, a diákjegy árán biztosítjuk. /Ez a kedvezmény a helyszínen már nem vehető
igénybe./

11. Hirdetési lehetőségek:
11.1.

A Kiállítás programfüzetében megjelenő (alap információkon felül):
A5-ös hirdetés

26.000 Ft + ÁFA / db

A6-os hirdetés

20.000 Ft + ÁFA / db

A7-es hirdetés

13.000 Ft + ÁFA / db

Logo elhelyezése a programfüzetben (fekete-fehér): 3.000 Ft + ÁFA / db
11.2.

Egyéb hirdetési lehetőségek:
Banner megjelenés a Kiállítás honlapján ( márc. – ápr. időszakban): 10.000 Ft + ÁFA
980 x 300 pixel - Diavetítés jellegű megjelenítés, nem folyamatosan látható
200 x 200 pixel - Folyamatosan látható, statikus megjelenítés
120 x 240 pixel - Folyamatosan látható, statikus megjelenítés
Leadási határidő: 2015. február 20.
/Határidőn túl leadott rendelések megjelenése a kiállítás végéig szintén a fenti áron./

Hirdetés a Kiállítás teljes ideje alatt, hangosbemondón keresztül (óránként 1-szer, max. 30 mp):
5.000 Ft +ÁFA / nap
Szöveg leadásának határideje: 2015. április 5.

Molinó (max. 3x1 m) elhelyezése a kiállításon:

30.000 Ft + ÁFA / db / 3 nap

(csak hirdetési hely biztosítása a Kiállító standján kívüli helyen)
Igény leadásának határideje: 2015. április 5.

Szórólapok, prospektusok (max. A/4-es) elhelyezése az infópultokon: 15.000 Ft + ÁFA / 3 nap
A Szervező fenntartja a jogot a szerződéskötésig történő esetleges árváltozásokra.
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RÉSZVÉTELI FELTÉTEL
12. Jelentkezés, Szerződés létrejötte:
12.1.

A Kiállítók a rendezvényre a Tájékoztató 1. számú mellékleteként megtalálható Corvinus Díszkert
2015 – Jelentkezési Lap kitöltésével, cégszerű aláírásával, valamint a regisztrációs díj befizetését
igazoló dokumentummal, és mindezeknek a Goodyera Kert Kft. címére történő igazolható
eljuttatásával jelentkezhetnek. Az aláírt Jelentkezési Lap megrendelésnek, és a részvételi és
szerződési feltételek elfogadó nyilatkozatának minősül.

12.2.

Kollektív részvétel esetén a Jelentkezési Lap mellékleteként a Kiállító köteles közölni a
Társkiállítók adatait. A Kiállítóra vonatkozó szabályok kötelező érvényűek a Társkiállítókra is, a
Kiállítással kapcsolatban felmerülő mindennemű fizetési kötelezettség azonban a szerződő Kiállítót
terheli. A Kiállító a Kiállítás területén nem szerepeltetheti harmadik fél/cég termékeit, azok feliratát,
szóróanyagát, reklámját sem standján, sem azon kívül. Kivételt képeznek a Társkiállítóként
lejelentett cégek, illetve az ilyen módon képviselt cégek anyagai.

12.3.

A Goodyera Kert Kft. a jelentkezés elfogadásáról értesítést küld a Kiállítónak, a cégszerűen aláírt
jelentkezési lap és a regisztrációs díj befizetését igazoló dokumentum kézhezvételétől számított 8
munkanapon belül. Valamint megküldi a Kiállító számára a Kiállítói Szerződést és a bérleti díj
megfizetésére szóló díjbekérőjét két részletben, mely első részének – azaz a teljes ár 50 %-ának – 15
naptári napon belüli kiegyenlítésére a Kiállító kötelezettséget vállal, minden egyéb esetben a
Szervező egyoldalúan elállhat a Szerződéstől.

12.4.

A bérleti díj második részének, valamint a nem kötelező szolgáltatások díjának kifizetési határideje
2015. március 31. 2015. április 1-től történő jelentkezések esetén az előre kalkulált összes
költségeket (100 %) ki kell fizetni a jelentkezéstől számított 8 naptári napon belül. Késedelmes
fizetés esetén +10 % felár számítandó.

12.5.

A kiegyenlítésre megjelölt határidők a Szervező számlájára történő jóváírás napjára vonatkoznak. A
befolyt összegről a jóváírás napjával a Goodyera Kert Kft kiállítja a számlát a Kiállító részére, mely
– a kedvezmények, esetleges felárak figyelembe vételével – tartalmazza a végleges kiállítói bérleti
díjat.

12.6.

A részvételi igények figyelembe vétele, a területek elosztása a Jelentkezési Lapok beérkezésének és
a regisztrációs díj befizetésének sorrendjében, illetve a tematikai csoportosítás szerint történik.

12.7.

A Kiállító kiállítási területének méret meghatározására, igényének elfogadására a regisztráció
visszaigazolása után, a 12.3. pontban megjelölt összeg beérkezésekor kerül sor. Ezt követően
történik a Kiállító standjának pontos helykitűzése és lefoglalása, a részvételi díj jóváírások
beérkezési sorrendjében. Erről a Szervező írásban is értesítést küld a Kiállító részére, valamint a
Kiállítás honlapján folyamatosan frissített térképen a stand pontos helye megtekinthetővé válik.
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A Kiállító az értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül élhet kifogással a kiállítói
területe kapcsán.
12.8.

A Szervező által a Kiállító részére kijelölt terület önhatalmúlag, a Szervező előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül nem változtatható meg, nem növelhető, másik Kiállítóval nem cserélhető, és
nem adható tovább.

12.9.

Megjelenésre, árusításra kizárólag a regisztrált Kiállító jogosult.
A Kiállító csak a Jelentkezési lapon feltüntetett, és a Szervező által elfogadott termékek, és
szolgáltatások bemutatására, és/vagy értékesítésére és/vagy promóciójára jogosult. Minden egyéb
esetben a Szervező az első felszólítást követően jogosult a Kiállító standját a Kiállító költségére
bezáratni, a Kiállítót a rendezvényről eltávolítani, illetve a Kiállítóval szemben kártérítési igénnyel
léphet fel.

12.10. A rendezvény kiállítói és árusítói pontos cégadataikkal szerepelnek a Corvinus Díszkert 2015
Szakkiállítás és Vásár honlapján és a látogatók számára készülő, online illetve nyomtatott formában
megjelenő programfüzetben. A nyomtatott programfüzetben való megjelenést csak abban az esetben
áll módunkban biztosítani, amennyiben a Kiállító érvényes regisztrációja 2015. április 10-ig
megtörténik.
12.11. Közvetlen árusítás csak a vonatkozó hatályos adószabályoknak megfelelően lehetséges.
12.12. A rendezvény alatt általában véve direktmarketing tevékenység nem folytatható. A Goodyera Kert
Kft. képviselői jogosultak a regisztráció során elbírálni a megadott tevékenységek és árutípusok
alapján, hogy a rendezvényen részt vehet-e a Kiállító. A Szervező döntése alapján jogosult a
Kiállítót kizárni a rendezvényről, mely esetben a jóváírt regisztrációs díjat visszautalja. A Szervező
nemleges válasz esetén, a március 31-ig történt regisztrációt követő 15 munkanapon belül, április 1jét követő regisztrációk esetén 24 órán belül értesíti a Kiállítót.

13. Fizetési feltételek, birtokbavétel:
13.1.

A kiállítói terület bérleti díja és valamennyi szolgáltatás a számlán megjelölt fizetési feltételek
szerint fizetendő. Késedelmes fizetés esetén a Szervező a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámolni. A kiegyenlítés tényét a Kiállításra való
kitelepülés, a kijelölt terület birtokbavételekor igazolni kell.

13.2.

A kijelölt kiállítói terület csak a terület bérleti díjának, és az igénybe vett szolgáltatások teljes
összegének befizetése után vehető birtokba, illetve saját felszerelés esetén azután kezdhető meg a
standépítés.

13.3.

A Kiállítás olyan komplex szolgáltatásnak minősül, ahol bármely kapcsolódó szolgáltatást 27%
ÁFA terhel.

13.4.

Amennyiben a Kiállító az esemény bezárásáig az esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tesz
eleget, a Szervező jogosult a Ptk. 269.§ szerint eljárni (zálogjog).
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14. Lemondás, reklamáció:
14.1.

Kötbérmentes lemondási határidő az első részlet befizetésétől számított 15 naptári nap. Amennyiben
a Kiállító a visszaigazolt részvételét a kötbérmentes határidő után, de a Kiállítás megnyitása előtt
több, mint 30 nappal mondja le, a bérleti díj 50%-a kötbérként kerül felszámításra. Amennyiben a
Kiállítás kezdetét megelőző 30. napon vagy azon belül történik a lemondás, a kiállítási díj 100 %-a
kerül kötbérként felszámításra. A lemondás attól az időponttól érvényes, amikor a lemondó
nyilatkozat Szervezőhöz írásban megérkezik, és annak átvételét visszaigazolta.
Regisztrációs díj nem fizetendő vissza.

14.2.

A Kiállító részéről történő lemondás csak írásban a Szervező részére igazolható módon megküldve
érvényes.

14.3.

Amennyiben a Kiállító a részére kijelölt területet az esemény megnyitását megelőző 12 órán belül
nem foglalja el, a Szervező jogosult azt minden visszatérítés és kártérítési kötelezettség nélkül
harmadik félnek bérbe adni.

14.4.

A meg nem jelent Kiállító a bérleti díjat és egyéb megrendelt szolgáltatás díjait nem kapja vissza, a
kiállítási terület érvényesítésére a Szervező azonnal jogosulttá válik. Ez alól kivétel az igazolhatóan
vis major fennállása, ez esetben a Kiállító a bérleti díj 50 %-ának visszaigénylésére jogosult.

14.5.

A Kiállítónak az esemény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével, stb. kapcsolatos
reklamációit – a bizonyíthatóság érdekében – az esemény nyitvatartási idején belül, a számlázással
kapcsolatos észrevételeit a számla fizetési határidején belül be kell jelentenie írásban, azokat
dokumentálva a Szervező részére igazolható módon megküldve, vagy átadva. A megadott
határidőkön túl érkezett reklamációkat a Szervező nem fogadja el.

15. Tulajdonjogi és sajátterméki státusz élő növények esetében:
15.1.

A rendezvényen a termékeknek a Kiállító tulajdonában vagy jogi rendelkezése alatt kell lenniük.
Kiállíthatók más cégek termékei is, de akkor azt a céget a Jelentkezési lapon Társkiállítóként kell
feltüntetni. Amennyiben a Kiállító nem tulajdonosa a termékeknek, akkor feliraton meg kell
neveznie a tulajdonost, a termesztőt, illetve a nemesítőt. Ha a Kiállító saját nemesítésű fajtáját állítja
ki, akkor természetesen a saját nevét írja fel a jeltáblára.

15.2.

A Veszélyeztetett Fajok Washingtoni Konvenciójában (www.cites.hu/kapcsolat.html) lefektetett
szabályok betartása a Kiállítóra nézve kötelező. Jelentkezésével a Kiállító kimondja formális
kötelezettségét.

15.3.

Saját terméknek azon kertészeti termékek tekinthetők, melyek megfelelnek az alábbi ún. minimális
termesztési időmeghatározásoknak:

15.3.1. Rendszerint a következők alkalmazhatók az ún. minimális termesztési idő meghatározására a
kertészeti termékek esetében, amely szerint az áru "saját terméknek" tekinthető.
15.3.1.1.

Zöldségek: a vetéstől vagy palántázástól a betakarításig.

15.3.1.2.

Nyári és tavaszi virágok: a vetéstől vagy ültetéstől virágzásig.
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15.3.1.3.

Hagymák, hagymagumók és gumók: a vetéstől vagy a hagymák, hagymagumók és

gumók vagy dugványok ültetésétől a legnagyobb méretű hagymák, hagymagumók és
gumók kifejlődéséig.
15.3.1.4.

Évelők: kiültetésre alkalmas növények, a kertészeti szabványoknak megfelelően.

15.3.1.5.

Faiskolai növények / fás szárú növények: egy vegetációs idő alatt nevelve.

15.3.1.6.

Bonsai: egy évig a termesztőnél nevelve.

15.3.1.7.

Rövid tenyészidejű cserepes növények / kevesebb, mint egy éves termesztés / fiatal

növények a kertészeti szabványoknak megfelelően.
15.3.1.8.

Hosszú tenyészidejű cserepes növények: egy éves termesztés.

15.3.1.9.

Vágott virágok: a virágok teljes kifejlődéséig.

15.3.2. Új, bevezetendő termékek: a termesztőnek igazolnia kell, hogy ő maga a nemesítő vagy a fajta
jogos tulajdonosa.

16. Árubemutatás:
16.1.

A Goodyera Kert Kft. jogosult a standépítést és a kiállított termékeket a berendezés teljes ideje alatt
felülvizsgálni. A termékeknek a minimális minőségi követelményeknek meg kell felelniük, ha ennek
nem tesznek eleget, akkor a szervezőknek jogukban áll kizárni őket a rendezvényből. Ebben az
esetben az érintett Kiállítót terheli az elszállítás és valamennyi egyéb felmerülő költség (pl. a
további tartalékok vételára stb.), a Kiállító kártérítési és költségtérítési igénnyel nem léphet fel.

16.2.

A kiállított termékek, áruk feliratozásáról minden résztvevő maga gondoskodik, az érvényes
tudományos faj- ill. fajtanév kiírása kötelező. Gyümölcs- és zöldségféléknél fel kell tüntetni a
fajtanevet, a fajta termőhelyét, a termesztő céget, a vállalkozó nevét.

16.3.

A növények épek, egészségesek, kártevőktől és kórokozóktól mentesek legyenek, az Európai Uniós
és a Magyar növény-egészségügyi szabályoknak megfelelően. Amennyiben a növények fertőzöttek,
a Kiállító köteles az összes ebből eredő kárt a Goodyera Kert Kft.-nek megtéríteni.

16.4.

A kiállított termékeket megfelelő állapotban kell tartani a Kiállítás zárásáig. Erről a Kiállító köteles
gondoskodni. A Goodyera Kert Kft. által kijelölt személynek joga van ezt elbírálni, valamint a
tönkrement kiállítási anyagokat a Kiállító terhére elszállíttatni, a megüresedett helyet a Kiállító
költségére berendezni.

17. Felelősség és biztosítások:
17.1.

A rendezvény helyszíne a Budai Arborétum, amely kiemelten védett terület, így ha a Kiállító a
rendezvény területén vétkesen – szándékosan, gondatlanul – kárt okoz, köteles azt a polgári jog
szabályai szerint megtéríteni a károsultnak.

17.2.

Zöldterületek igénybevétele során a Résztvevő a Kiállítás előkészítésénél és lebonyolításánál nehéz
(2 tonnánál nehezebb) gépekkel, ill. járművekkel csak a meglévő kerti utakra hajthat be, illetve ott,
ahol a sekély gyepfelület alatt murvaréteg található, 5 tonnás vagy nehezebb járművek csak az

www.diszkertkiallitas.hu
9

diszkert@goodyerakert.hu
goodyerakert@goodyerakert.hu

GOODYERA KERT Kft
Cím: 1119 Budapest, Andor utca 21.
Adószám: 25130214-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-201536
Statisztikai számjel: 25130214-8130-113-01
aszfalt utakon közlekedhetnek. Ellenkező esetben a felmerülő károkért a Kiállító vállalja a
felelősséget.
17.3.

A Kiállító szavatolja, hogy a Kiállítás során használt, az ott közreműködők tulajdonában,
birtokában, használatában lévő elektromos berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb ingó
dolgok teljes mértékben megfelelnek a hatályos jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi,
biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásoknak.

17.4.

A Kiállítót terheli minden olyan anyagi és személyi kár, amelyet saját maga, vagy az általa
megbízott személy, illetve a standszemélyzet okozott.
Ha a károk hibás vagy hiányos standépítésre vezethetők vissza, a károk megtérítése szintén a
Kiállítót terheli.
A Kiállító biztosíthatja lopás vagy egyéb károsodás ellen a standján lévő termékeket.
A Kiállítók magukra vállalják a Kiállítás területén a rakodás és berendezés során a termékek
sérüléséből vagy más okokból adódó veszteséget.

17.5.

A Kiállító az okozott kárt a Goodyera Kert Kft. által felvett káreseti jegyzőkönyv alapján köteles
megtéríteni.

17.6.

Nem kötelező jelleggel Kiállítóink biztosítást köthetnek kiállítási tárgyaikra, installációikra és egyéb
a Kiállítás helyszínén levő tárgyaikra. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből
származó károk a Kiállítót terhelik.

17.7.

A Kiállító tudomásul veszi, hogy a Kiállítás a Budapesti Corvinus Egyetem tulajdonába tartozó
rendezvény, melynek tekintetében, amennyiben az Egyetem vezetőségének álláspontja szerint a
Kiállító tevékenysége kifejezetten sértené az Egyetem érdekeit illetve jó hírnevét, vagy a Kiállítás
rendeltetésszerű működését, a Szervező jogosult felszólítani a Kiállítót e tevékenység
megszüntetésére, illetve a megfelelő működésre. Az első felszólítást követően a Szervező jogosult a
Kiállító standját a Kiállító költségére bezáratni, a Kiállítót a rendezvényről eltávolítani. A Kiállító
tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a befizetett részvételi díjat elveszíti.

www.diszkertkiallitas.hu
10 

diszkert@goodyerakert.hu
goodyerakert@goodyerakert.hu

GOODYERA KERT Kft
Cím: 1119 Budapest, Andor utca 21.
Adószám: 25130214-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-201536
Statisztikai számjel: 25130214-8130-113-01
18. Kiállítói belépők:
18.1.

A Kiállítók a kiállítási területük méretétől függően meghatározott számú ingyenes, névre szóló
kiállítói belépőt kapnak, amelyek érvényesek az építés, a bontás, az üzemelés teljes időtartama alatti
és a hivatalos nyitvatartási időn túli belépésre is.

18.2.

Stand mérete

Kiállítói
belépő

2-5 nm

2 db

6-10 nm

4 db

11 nm felett

6 db

A kiállítói belépők mennyiségét a Jelentkezési Lapon feltüntetett kérés alapján biztosítjuk, későbbi
illetve a meghatározott kereten felüli igénylést a Szervezőhöz eljuttatott írásbeli kérés alapján
korlátozott mennyiségben biztosítja a Szervező.

18.3.

A regisztráció során a kiállítói belépőkkel azonos számú karszalagot kap a Kiállító, melyek a
Kiállítás mindhárom napja alatt érvényesek. A Kiállítás időtartama alatt csak érvényes karszalag és
kitűző (kiállítói belépő) együttes viselésével tartózkodhat a Kiállító és/vagy alkalmazottja(i) a
Kiállítás területén. Amennyiben a Kiállító és/vagy alkalmazottja karszalagját, kitűzőjét elveszti, csak
érvényes belépőjegy váltásával léphet be a Kiállítás területére. A rendezők, területfelügyelők, illetve
biztonsági őrök jogosultak a karszalag és kitűző viselését ellenőrizni. Ha a Kiállító és/vagy
alkalmazottja(i) nem tesz eleget a kitűző (kiállítói belépő) és a karszalag együttes viselésének, úgy a
Szervező, illetve a biztonsági szolgálat jogosult felszólítani a hiánypótlásra. Amennyiben a második
felszólításra sem tesz eleget a kötelezettségének, a Szervező fenntartja a jogot a Kiállításról való
kizárásra.

19. Egyéb előírások:
A rendezvény területe bekerített, éjjel-nappal őrzött. A kiállítási területre csak a Corvinus Díszkert
2015 kiállítói belépőkkel, vagy látogatói belépővel léphetnek be. Ezen belül a Kiállító, Kivitelező,
Bérlő, Szolgáltató a kiállítási anyagainak, árumintáinak és egyéb ingóságainak megőrzéséről a
rendezvény kezdete előtt, alatt és befejezése után saját költségére gondoskodik. A Goodyera Kert Kft.
nem vállal felelősséget a rendezvénnyel összefüggésben vagy más módon a Kiállítót vagy bárki más
személyt, valamint a kiállítási anyagokat, tárgyakat és egyéb ingóságokat a rendezvény területén érő
sérülésért vagy egyéb károsodásért, károkért, hacsak azt nem a Goodyera Kert Kft. szándékos, vagy
súlyosan gondatlan magatartása okozta.
19.1.

A Goodyera Kert Kft. kizárólagos joggal rendelkezik a rendezvényen kereskedelmi jellegű
felvételek (film- és videofelvételek), és helyszíni közvetítések (TV és rádió) szabályozásában, és
engedélyezésében. Ezen média tulajdonjogok használati díját a Szervező egyedi megállapodások
alapján határozza meg.
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19.2.

A rendezvény közreműködői, látogatói részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az eseményen
készült fényképeket és videó felvételeket a szervező szabadon felhasználja! Amennyiben nem kíván
hozzájárulni, azt kizárólag a Szervezőhöz eljuttatott írásos nyilatkozat esetén tudjuk elfogadni.

20. Kiállítói igények, jogi rendezés:
A kiállítási igazgatósággal szembeni követelések és igények írásos formában történnek. A Goodyera Kert
Kft. által kiadott jelen Kiállítói Tájékoztató és a megkötött Kiállítói Szerződésben foglaltak a jogi vitás
esetekben mértékadók.
Ha a kiállítási szabályok közül egy vagy több kikötés semmissé válik, a megmaradt kikötések megőrzik
érvényességüket.
Azokat a kikötéseket, amelyek semmissé váltak, olyan kikötések váltják fel, amelyek törvényesen
engedélyezett értelmében pontosabban szolgálják az adott célt.
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J

1. számú melléklet

C

E L E N T K E Z É S I L A P
O R V I N U S D Í S Z K E R T 2

015

Kiállító adatai:
Neve:

____________________________________________________________________________________

Székhelye:

____________________________________________________________________________________

Számlázási név, cím:___________________________________________________________________________________
Levelezési címe (amennyiben eltér a székhelytől): ____________________________________________________________
Adószáma:

_____________________________________________________________________________________

Cégjegyzékszáma / Nyilvántartási száma:

_________________________________________________________________

Ügyvezető: _________________________________ Kapcsolattartó: ____________________________________________
E-mail címe:

____________________________ Weboldal: _______________________________________________

Telefonszáma:

_____________________________________________________________________________________

A visszaküldött jelentkezési laphoz kérjük csatolni a regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylatot!
Tevékenység:
I. Kertészeti termelők

IV. Kézműves termékek

II. Kertészethez kapcsolódó termékek, szolgáltatások

V. Étkezde, mozgó büfé

III.

VI. Energetika, környezettudatos megoldások

Borászatok,

pálinka

főzdék, sörfőzdék,

reform

élelmiszer termékek

Egyéb termékek, és szolgáltatások

A kiállításon megjelenő termékek köre: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Részt vett-e már korábban a Kiállításon?

igen

nem

Ha nem és egy másik kiállító ajánlotta a rendezvényt, a kiállító neve: _____________________________________________
Ha igen, hány alkalommal?
Igényelt terület:

________________,

szektor: _____

Igényelt kiállítói belépők száma:

Igényt tart tavalyi standhelyére?
2

_____ m

igen

(front x mélység: _______ m x ______ m)

____ db

Víz igénye van-e?

igen

nem

Áram igénye van-e?

igen

nem

Fázis mennyisége:

nem

1 (220V)

3 (380V)

Áramerősség:

____ A

Mit kíván üzemeltetni róla: ______________________________________________________________________________
Igényelt kültéri kiegészítő szolgáltatások: asztal ____ db, szék ____ db, napernyő ____ db, sátor ____ db, faház ____ db
Kiállítói banketten való részvétel:

igen

Hirdetési lehetőség:
Igen esetén:

A5-ös

nem

Amennyiben igen, hány fővel? ____________

igen
A6-os

A7-es

nem

logó elhelyezés

banner

hangosbemondó

molinó

infópult

Kijelentem, hogy a kiállítással kapcsolatos tájékoztatót megismertem, és ezúton elfogadtam. Regisztrációm elküldése
megrendelésnek számít, ezúton kérem, biztosítsák a Corvinus Díszkert 2015 Szakkiállítás és Vásáron való részvételemet.

Kelt, _____________________, 2015. _ _. _ _.

_______________________________

Cégszerű aláírás
A Jelentkezési lap mellékleteként kérnénk csatolni egy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és aláírási címpéldány
másolatot.
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