S ZENT M ÁRT ON

NAPI ORSZÁGOS NAGYVÁSÁR

2014. november 8–9. szombat-vasárnap 09-től 17 óráig
Vasi Skanzen, Szombathely, Árpád u. 30.
A szervezők elérhetősége:
Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
Tel.: 94/501-948, Fax: 94/509-682, Vásár idején: 94/311-004
e-mail: info@savariamuseum.hu

BÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, mint bérbeadó, valamint

………………………………………………………………………………………………………
a bérlő neve

…………………………………………..………………
a bérlő levelezési címe

….....................……………....... …………..……
E-mail
telefonszám

.....................................................................................................................................................................................
név és cím, amelyre a számlát kéri
mint bérlő között a Szent Márton napi országos nagyvásár című rendezvényen való árusításra.
Kérjük részletezze, hogy milyen áruféleséggel kíván részt venni a vásáron?

1.

…………………………………..........................................................……….....................…………………….…
A bérbeadó bérbe adja a Vasi Skanzen kijelölt területét árusítás céljából a fent nevezett időre. A bérlő a
bérbeadónak bérleti díjat fizet az alábbiak szerint:
A bérleti díjak a lent megjelölt méretekre vonatkoznak, ettől eltérő igény esetén minden további megkezdett
hosszméter ára a sátorhelynél 5000 Ft + Áfa, az asztalhelynél és ponyvahelynél 3000 Ft + Áfa.
A vásáron lehetőség van árusító sátor bérlésére (rendelkezésre álló keret: 15 db), amelynek díja: 5000 Ft +Áfa
a 2 napra.
Kérjük, jelölje X jellel, hogy melyik árusítási módot választja, és írja a megfelelő sorba sátrának, asztalának, vagy
ponyvájának pontos méreteit! Amennyiben a méretre vonatkozó pontos adatokat nem adja meg, úgy
jelentkezését érvénytelennek tekintjük!

X

Az árusító hely típusa Az árusító hely mérete
SÁTORHELY
3 m hosszon
ASZTALHELY

1,5 m hosszon

PONYVAHELY

földről árusításhoz;
3 m hosszon
2 m x 1,20 m

ÁRUSÍTÓ SÁTOR
ÉS HELY

Ára / 2 nap
15.000 Ft + Áfa
Br. 19.050 Ft
10.000 Ft + Áfa
Br. 12.700 Ft
10.000 Ft + Áfa
Br. 12.700 Ft
20.000 Ft + Áfa
Br. 25.400 Ft

Pontos hossza
m

Pontos mélysége
m

m

m

m

m

2m

1,2m

Az érvényes jelentkezés feltételei:
– 1. a bérlő vállalja, hogy a bérleti díj teljes összegét 2014. október 11-ig
– az UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000129-17340007 (Savaria MHV Múzeum) számú számlára átutalással,
illetve személyesen a Savaria Múzeum pénztárába befizeti. Kérjük befizetéskor egyértelműen tüntesse fel a
feladónál, vagy a közleményben, hogy kinek a nevében fizeti be a bérleti díjat!
– 2. a bérlő vállalja, hogy 2014. október 18-ig a bérleti szerződés 1 példányát aláírva, valamint a befizetésről szóló
csekk, vagy átutalási bizonylat másolatát a Savaria Múzeum címére megküldi (9700 Szombathely, Kisfaludy S. u.
9., e-mail: info@savariamuseum.hu) A borítékra kérjük ráírni: Szent Márton napi vásár
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Rendkívül indokolt esetben, november 7-én 16.00 óráig fogadjuk el a vásárról való távolmaradás írásos bejelentését. Ebben
az esetben a bérleti díj 50 %-át november 30-ig visszatérítjük.
Az álláshelyeket a bérbeadó jelöli ki, levélben visszaigazolja a bérlő jelentkezését, és tájékoztatja az általa elfoglalandó
álláshelyről.
A bérlő a számára kijelölt álláshelyen köteles árusítani, köteles a vásár rendjét sértő viselkedéstől tartózkodni, ellenkező
esetben a szervezők a vásárból kiutasítják.
Kapunyitás és az álláshelyek elfoglalása november 8-án 07.00-tól kezdődik. A torlódások elkerülése végett a bérbeadó
lehetőséget biztosít az álláshelyek elfoglalására november 7-én 12–17 óra között is.
A bérbeadó kijelenti, hogy a skanzen területére a bérlő által behozott áruféleségekért, eszközökért, szállító járművekért stb.
felelősséget nem vállal.
Vásárzárás után a bérlő a skanzen területén nem tartózkodhat.
A bérlő köteles megtéríteni a bérlet tartama alatt saját hibájából okozott kárt, különös figyelemmel köteles betartani a
skanzen és a BM érvényben lévő tűzvédelmi előírásait (28/2011. BM rendelet).
A bérlő vállalja, hogy az általa használt területet a rendezvényt követően összetakarítja, ellenkező esetben a takarítás
költségét a bérbeadónak megtéríti.
A bérlő kijelenti, hogy rendelkezik a vásáron történő árusításhoz szükséges hatósági engedélyekkel, és az árusítás során a
mindenkor hatályos jogszabályokat betartja.
A bérbeadó felhívja a bérlő figyelmét arra, hogy saját standjának energiaellátásáról és világításáról saját maga köteles
gondoskodni (akkumulátor, aggregátor, gázlámpa, viharlámpa), mert a szervezők világításhoz szükséges áramvételi
lehetőséget nem tudnak biztosítani.
A bérlő köteles a vásár nyitásáig parkolóhelyét elfoglalnia a skanzen területén kijelölt parkolóban.
A bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Csak a határidők betartása és a fenti feltételek teljesítése esetén tekintjük érvényesnek a vásárra történő jelentkezést!
A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag
aláírják.
Szombathely, 2014. .................

...………………………………...........
a bérlő aláírása

........…………………………………...
Csapláros Andrea
múzeumigazgató

……………………………………..
Tarr Elődné gazdasági ig.helyettes
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ
ellenjegyző

Kérjük, feltétlenül hozza magával a vásárra a bérleti szerződés Önnél maradt példányát és a befizetést igazoló
csekkszelvényt, amelyeket kollégáink a beengedésénél ellenőrizni fognak!

