KIÁLLÍTÓI - ÁRUSÍTÓI PARTNERSZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a:
Kiállító-Árusító neve*:
Székhelye*:
Adószáma*:
Képviselő neve*:
Beosztása*:
Kapcsolattartó neve*:
Beosztása*:
Telefonszáma*:
E-mail címe*:
mint Kiállító, másrészről:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
Szervező neve:
Székhelye:
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Adószáma:
15834443-1-04
Képviselő neve:
Farkas Gyula
Beosztása:
igazgató
mint Szervező – a továbbiakban együttesen: Felek – között az alábbi helyen és időben
következő feltételekkel:
A rendezvény neve: Dinnyefesztivál
Helyszíne: Medgyesegyháza Kossuth tér – Luther utca Időtartama: 2018. augusztus 3-4-5.
(1)

Felek megállapodása alapján a Szervező a Kiállító részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
1.1)

Rendezvény területén az előzetes igények felmérése és közös megállapodás alapján a
kijelölt terület bérbeadása a rendezvény teljes időtartamára.

1.2)
(2)

Áram vételezési lehetőség a Szervező által kiépített rendszerből a rendezvény teljes
időtartama alatt.

Az előző pontban foglalt szolgáltatásokért a Kiállító az általa igényelt terület függvényében
bérleti díjat fizet a Szervező részére.
A bérleti díj mértéke: terület: péntek

1000 Ft/m/nap

szombat,vasárnap 2000 Ft/m/nap
Átutalást a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár, OTP Bank NYRT.
Medgyesegyháza : 11733137-15834443-00000000 bankszámlaszámra tehetik meg,
vagy előzetesen készpénzben a Művelődési Ház és Könyvtárban.
3) Az igényelt terület és nagysága a www.dinnyefesztival.hu honlapon közzétett információk alapján*:
Kiállító terület megjelölése (a térkép alapján) Kiállító terület nagysága (m-ben)
(3)

A bérleti díjat az előzetes foglalás alapján, a rendezvény előtt, a Szervező által kiállított számla
alapján fizeti meg a Kiállító.

(4)

A rendezvényen a Kiállító az alábbi tevékenységek végzésére jogosult:

- Kereskedelmi tevékenység*;……………………………………………………………..
- Ingyenes, promóciós célú kóstoltatás az e célból szokásos mennyiségben;
- Saját vállalkozására, vagy termékére vonatkozó ingyenes reklámhordozók terjesztése.
Kiállító tudomásul veszi, hogy tevékenységét kizárólag az előzetesen bejelentett és e szerződésben
nevesített termékkörben végezheti. Kiállító tudomásul veszi továbbá, hogy az e szerződésben
foglaltaktól eltérő termékkör árusítása, felszolgálása, kóstoltatása illetve reklámozása esetén a Szervező
- egyszeri szóbeli felszólítást követően folytatott cselekmény esetén - a Kiállítót a rendezvényen való
további részvételtől eltilthatja. Eltiltás alkalmazása esetén a Kiállító a szolgáltatási díj vagy arányos
részének visszatérítését nem követelheti. (5) Kiállító köteles a tevékenységére vonatkozó jogszabályok
teljes körű betartására:
ide értve különösen a termékre és annak kereskedelmére, a forgalomba hozatal és a
tevékenységek végzésének engedélyezésére vonatkozó szabályok. Kiállító köteles a tűz és
munkavédelmi előírásokra vonatkozó szabályok betartására. Az esetleges szabálytalanságokból
adódó elmarasztalásért - bírság, kártérítés, büntetés, stb. - a Kiállító a Szervezővel szemben
semminemű elvárással nem élhet.
(6)

Kiállító köteles továbbá a rendezvény üzemeltetéséhez kapcsoló rendelkezések - így különösen
a nyitva tartás, a ki- és bepakolás, valamint az árufeltöltés rendje és a gépjárművel történő
rendjének - betartására. Az e pontban foglaltak megsértéséért a Szervező semminemű
felelőséget nem vállal.

(7)

A Felek a szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködésre kötelezettek, valamint
megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás megegyezés útján kívánják
rendezni, kizárólag ennek sikertelensége esetén fordulnak a Szervező székhelye szerinti
bírósághoz. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.

(8)

E szerződés két, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyeket a felek
elolvastak, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírtak.

(9)

A mellékletként szereplő dokumentumokat a partnerszerződés aláírásával a Kiállító magára
nézve kötelező érvényűnek veszi. Kiállító részéről*:

Kelt: Medgyesegyháza,
PH
Kiállító
Szervező részéről*:
Kelt: Medgyesegyháza,
PH
Szervező
Melléklet:
Fesztivál házirendje
Tűzrendészeti utasítás
*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

