FELHÍVÁS AZ „ART PLACC KARÁCSONY”
IPARMŰVÉSZETI VÁSÁRON VALÓ RÉSZVÉTELRE

A Bőrgyár Kulturális Egyesület (BŐRKE) harmadik alkalommal szervez iparművészeti vásárt
Székesfehérváron. 2009-es téli vásárunkat az adventi hétvégékre tervezzük.
Helyszín: Székesfehérvár, az egykori Fekete Sas Szálló épülete (Ady E. u. 7.)
Időpontok: 2009. december 5-6, december 12-13, december 19-20,
naponta 13.00-20.00 óráig
EZÚTON VÁRJUK FIATAL (fiatalos szemléletű) IPARMŰVÉSZEK, DESIGNEREK
JELENTKEZÉSÉT (elsősorban NEM népi iparművészeket!)
A részvétel ingyenes!
Jelentkezési határidő: 2009. november 27.
Jelentkezési lap és a részvételi feltétel letölthető itt: www.borgyar.hu
A kitöltött jelentkezési lapokat mindkét címre kérjük elküldeni:
Postán: Bőrgyár Kulturális Egyesület 8000, Székesfehérvár Ady E. u. 14.
ÉS e-mailben: artplacc@borgyar.hu
Különösen várjuk újrahasznosított alapanyagból készült kreatív termékek készítőit és azokat, akiknek fontos a környezetvédelem és ezt a szemléletmódot valamilyen formában termékeiken keresztül
megjelenítik.
Kérjük, a jelentkezési laphoz csatoljatok munkáitokról legalább 3 db fotót (egy olyan minőségűt,
amely esetlegesen alkalmazható szóróanyagon) vagy portfoliót.
További információ: Simon Ági – 06 70/2427-448

Rendezvény neve: Art Placc Karácsony - Iparművészeti Vásár
Helyszíne: Az egykori Fekete Sas Szálló épülete, Székesfehérvár Ady E. u. 7.
Időpontja: 2009. december 5-6, 12-13 és 19-20, naponta 13.00-20.00-ig
Szervezője: Bőrgyár Kulturális Egyesület (8000, Székesfehérvár Ady E. u. 14.)

1.

A Bőrgyár Kulturális Egyesület vállalja a vásár meghirdetését, a kiállítók szervezését, árusító asztalok
rendelkezésre bocsátását, a vásár lebonyolításához a megfelelő engedélyek beszerzését, továbbá rakodóhely biztosítását.

2.

Az ART PLACC-on az árusok a szervezők által kijelölt helyet foglalhatják el. Az árusításhoz sörpadok,
és székek állnak majd rendelkezésre.
A portékák megfelelő kihelyezéséről, elhelyezéséről (terítő stb.) az árusnak kell gondoskodnia.
Egy árusnak/kiállítónak 110*49 cm felület (fél sörpad) áll rendelkezésre. Külön kérésre van mód egy teljes padon történő árusításra is, azonban azt előre kell jelezni (lásd: jelentkezési lap).

3.

A kiállító/árus vállalja, hogy az ART PLACC-on csak a devizajogszabályok szempontjából belföldinek
minősülő vállalkozó, gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész, valamint magánszemély árusíthat.

4.

Élelmiszer, jövedéki termék nem árusítható!

5.

Az ART PLACC-on a vásárokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások betartásával
végezhető áru- és termékértékesítés. E jogszabályi rendelkezések betartása a kiállítók és árusok saját
felelőssége.

6.

A vásáron helyjegy, részvételi díj nincs.

7.

A jelentkezőnek lehetősége van a visszaigazolt részvételét 5 nappal a vásár előtt visszamondani
(2009. november 30-ig). Azonban aki ezt nem jelzi előre és a vásár napján a megjelölt időben nem jelenik meg, vagy jóval zárás előtt távozik 30.000.- Ft kifizetésére kötelezhető.

8.

A vásár mind a hat napon 13.00-kor kezdődik. A kiállítás rendezésre, az asztalok elfoglalására és berendezésére 12.00-tól van lehetőség.

9.

A rendezvény beltérben (egy használton kívüli épületben kerül megrendezésre).

10. A szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelentkezést ne igazolják vissza, amennyiben úgy gondolják,
hogy a kiállító árui nem illenek a vásár arculatába. A döntésről minden esetben tájékoztatják a jelentkezőt.
11. A jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével a kiállító egyúttal kinyilvánítja, hogy a „Részvételi
feltételek” előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A jelentkezési lap 2 db eredeti, aláírt és lepecsételt példányát postai úton a Bőrgyár Kulturális Egyesület - 8000, Székesfehérvár Ady E. u. 14. - címére, elektronikus változatát pedig az
artplacc@borgyar.hu e-mail címre küldd el 2009. november 27-ig.
VÁSÁR ADATAI
Időpontjai: 2009. December 5-6, 12-13 és 19-20.

13.00-20.00-óráig

Helyszíne: Az egykori Fekete Sas Szálló épülete - Székesfehérvár, Ady Endre utca 7.
Rendezvény neve: Art Placc Karácsony - Iparművészeti Vásár
RÉSZTVEVŐ ALKOTÓ / CÉG ADATAI:
Név:
Cím:
Adószám: cccccccc - c - cc
Kontaktszemély neve:
Telefonszáma:
E-mail: ………………………………

Web cím: …………………………………………

Termék, termékcsoport leírása:………………………………………………………….
Kérem, hogy egy teljes pad álljon rendelkezésemre (220*49 cm felület): c

A jelentkezési lap mellékletét képező, részvételi feltételeket megismertem és elfogadom.

Dátum: …………………………….

Cégszerű aláírás: ………………………………...
ph.

