Kedves partnerünk!
Örömmel értesítjük, hogy 2015. áprilisában a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és
a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából újra megrendezésre kerül a Szent
György naphoz kapcsolódó hagyományos kézműipari vásár, melynek a megye népi építészeti
emlékeit bemutató Vasi Skanzen ad otthont. (9700 Szombathely, Árpád utca 30.)
A rendezvényen a hagyományos kézműves tevékenységet folytató kézműipari portékák
kapnak helyet, melyről a Kárpát-medence számos pontjáról érkező árusok gondoskodnak.
Szeretnénk, ha ebben az évben is az ország minden tájáról
érkeznének a népi hagyományokat őrző kézművesek, akik szakmájukkal őseik emlékeit őrzik
és viszik tovább termékeikben, tevékenységükben.
A kézműves termékeken túlmenően kiemelt figyelmet kapnak a natúr és biotermékek is. A
kézműipari, turisztikai tevékenységek gyakran kibővülnek egy-egy vállalkozáson, családon
belül a natúr vagy biotermékek termelésével, így a két termékcsoport hagyományos falusi
környezetben való együttes megjelenése erősítheti a rendezvény, a termékek iránti érdeklődést
A natúr és biotermékek vására lehetőséget ad az ökológiai termesztéssel foglalkozó
gazdaságok, termelők, feldolgozók bemutatkozására, termékeik értékesítésére.
A vásár 2015. április 25-én és 26-án (szombaton és vasárnap) kerül megrendezésre.
A torlódások elkerülése végett a Vasi Skanzen lehetőséget biztosít az álláshelyek elfoglalására
április 24-én 12–17 óra között is.
Amennyiben Ön a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, vagy bármelyik iparkamara
önkéntes tagja a tagságot igazoló dokumentum másolatát csatolja a szerződés mellé abban az
esetben kedvezményben részesül!
Kapunyitás és az álláshelyek elfoglalása a vásározók részére reggel 7:00 órától kezdődik, a
látogatók előtti kapunyitás reggel 9:00 órától kezdődik. (Az álláshelyéről a vásárt megelőző
héten fogjuk tudni értesíteni)
A vásár területén belül a rendezvény mindkét napján 9 órától 17 óráig tilos a
személygépjárművel történő közlekedés.
A látogatók előtti kapunyitásig azaz 9:00-ig a parkolóhelyek elfoglalása kötelező!
Parkolási lehetőséget idén is biztosít a Vasi Skanzen.
A mellékelt 2 szerződésből egy eredeti példányt kitöltve, aláírva, továbbá a befizetésről szóló

csekk, vagy átutalási bizonylat másolatát, valamint a kamarai tagságát igazoló dokumentum másolatát

postai úton juttasson el a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére!
( 9700 Szombathely, Kisfaludy S u. 9.)
A borítékra kérjük írja rá, hogy Szent György-napi Vásár!
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Kedves Partnereink!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a Szent György-napi kézmves vásárra történ
kedvezményes jelentkezés határideje hamarosan lejár! (2015.03.31.)
2015. április 1-jétl már csak a 25%-kal drágább, teljes árú szerzdésünket tudják elérni!
Ez a következket jelenti:
Az árusító helyek típusai (2 napra) 2015. április elsejétl a következk:
•

Sátorhely (3m) 18.750 Ft + ÁFA

•

Asztalhely (1,5m) 15.000 Ft + ÁFA

•

Árusító sátor és hely (2m x 1,20m) 26.250 + ÁFA

•

A szervezk által biztosított stand + 6000 Ft + ÁFA

Az országon belüli bármelyik iparkamara önkéntes tagjának részére pedig:
•

Sátorhely (3m) 15.000 Ft + ÁFA

•

Asztalhely (1,5m) 12.500 Ft + ÁFA

•

Árusító sátor és hely (2m x 1,20m) 18.750 + ÁFA

•

A szervezk által biztosított stand + 6000 Ft + ÁFA

Amennyiben 2015. április elsejéig nem jelentkezik a postai úton kiküldött kedvezményes
szerzdésünkkel, abban az esetben telefonon vagy elektronikus úton jelezze felénk
postacímét, és megküldjük a teljes árú szerzdésünket!
Kérjük, a postai úton kiküldött szerzdés alapos átolvasása után 1 eredeti példányt kitöltve,
aláírva, továbbá a befizetésrl szóló csekk vagy átutalási bizonylat másolatát postai úton
juttassa vissza a Savaria Megyei Hatókör Városi Múzeum címére! Amennyiben tagja
valamelyik iparkamarának, kérjük a kamarai tagságát igazoló dokumentum másolatát is
postázza a fentiekkel együtt a Savaria MHV Múzeum címére! (9700 Szombathely, Kisfaludy
S. u. 9.)
A teljes árú szerzdésünk díjának befizetési határideje: 2015. április 17.
A teljes árú szerzdésünk, a befizetést igazoló dokumentum másolata, amennyiben kamarai
tag, kamarai tagságát igazoló dokumentum másolatának postai úton történ beküldésének
határideje pedig: 2015. április 20.
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