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SZERVEZÉSI SZABÁLYZAT  

A 2017. évi Gyermeknap alkalmából szervezett vásárra 

 

1. Az esemény megnevezése: A Gyermeknap alkalmából szervezett Vásár (Vásár) 

2. Az esemény szervezője: Kónya Ádám Művelődési Ház, Székhelye 

Sepsiszentgyörgy megyei jogú város , Kossuth Lajos ú. 13, Kovászna megye.  

3. Időtartama: 

a. Iratkozási időszak: 2017. május 15., 10,00 órától – 2017. május 25, 16,00 

óráig 

b. Az iratkozási nyomtatványok elbírálása: május 26. 10,00 óra   

c. Az eredmények kifüggesztése: május 26., 16,00 óra  

d. A vásár ideje: Június 1, 11,00-20,00 óra között  

4. A Vásár rendezésének helye: Sepsiszentgyörgy, Szabadság Tér   

5. Résztvevő kategóriák: 

a. kézművesek, mesterek, kézműves iparosok, kis termelők; 

b. kereskedők (könyv, játék, más, nem saját termelésből származó termékek; 

c. 3 nm alatti kis közélelmezési egységek (popcorn, főtt kukorica, lángos, 

limonádé, fagylalt, stb); 

d. közélelmezési egységek (hotdog, szendwich, kürtöskalács);  

e. élelmiszerek elfogyasztására berendezett felület: 2 lej/nm/nap. 

6. Rendelkezésre álló helyek: 

a. kézművesek, mesterek, kézműves iparosok, kis termelők:  

- 40 hely – a szervező által biztosított fa stand   

- 10 hely – 3X3 m fehér sátor, amit a résztvevő biztosít  

b. kereskedők (könyv, játék, más, nem saját termelésből származó termékek:  

- 10 hely – 3X3 m fehér sátor, amit a résztvevő biztosít  

 c. 3 nm alatti kis közélelmezési egységek (popcorn, főtt kukorica, lángos, 

limonádé, fagylalt, stb): 10 hely 

d. közélelmezési egységek (hotdog, szendwich, körtös kalács);  

 12 hely, de nem több, mint 4 résztvevő egyazon kategóriából  

e. élelmiszerek elfogyasztására berendezett felület: 2 lej/nm/nap. 

* A standok elhelyezése a mellékelt térkép szerint. 

7. Iratkozási eljárás: 

A Vásárra beiratkozhatnak jogi személyek (EV, EC, Csv, KFT, KFT-I, RT, Egyesület, 

Alapítvány) valamint természetes személyek, akik érvényes őstermelői 

igazolvánnyal rendelkeznek a kizárólag gyermekeknek szánt termékekre: játékok, 
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könyvek, papíráru, kézműves termékek, gyermekruházat, édességek és egyéb 

élelmiszerek. 

Az iratkozási irtacsomó a következő dokumentumokat kell tartalmazza: 

a. Kitöltött iratkozási űrlap (az űrlap a www.kultur.ro honlapról letölthető, 

illetve a Művelődési Rendezvények Szervező Irodájában személyesen 

igényelhető, a Szabadság Tér 1.sz.alatt); 

b. A jogi személy bejegyzési bizonylatának másolata, illetve az őstermelői 

igazolvány másolata. 

Az iratkozás történhet a Városi Kulturális Szervezőirodában, személyesen, a 

Szabadság Tér 1.sz.alatt, hétfőtől csütörtökig 10 és 16 óra között, valamint pénteken 

10 és 13 óra között, illetve ímélen a reka.pichler@sepsi.ro címen. 

8. A Résztvevők rangsorolása: 

Az iratkozási iratcsomókat 3 tagból álló bizottság ellenőrzi.  

Rangsorolási feltételek: 

- Az iratkozási iratcsomók teljesek 

- A forgalmazásra szánt termékek kizárólag gyermekeknek szólnak és a 

következő kategóriák valamelyikébe sorolhatók: játékok, könyvek, 

papíráru, kézműves termékek, gyermek ruházat, édességek és egyéb 

élelmiszerek  

- Nem szegte meg a szervező által 2015.június 1-2017.június 25. között 

szervezett rendezvények szervezési szabályzatát és nem szerepel a 

vásárokból kizárt személyek névsorában.  

Azon személyek, akik nem teljesítik összesítve a három rangsorolási feltételt, nem 

vehetnek részt a Vásáron. A rangsorolási eredményeket a www.kultur.ro honlapon, 

illetve a Művelődési Rendezvények Szervező Irodájában, a Szabadság Tér 1.sz.alatt 

lehet megtekinteni.   

A vásáron való részvételre jogot nyert résztvevők a szervező által kijelölt helyeiket 

foglalják el. A szervezők döntését nem lehet fellebezni.   

9. Résztvételi díj: 

A Kónya Ádám Művelődési Ház Konzultatív Tanácsának Üléséről készült 

962/2016.11.11.sz. jegyzőkönyv szerint a vásáron való résztvételi díjak a következők : 

- kézművesek, mesterek, kézműves iparosok, kis termelők: 30 lej/nap  

- kereskedők (könyv, játék, más, nem saját termelésből származó termékek): 

50 lej/nap; 

- 3 nm alatti kis közélelmezési egységek (popcorn, főtt kukorica, lángos, 

limonádé, fagylalt, stb): 50 lej/nap 

- közélelmezési egységek (hotdog, szendwich, körtös kalács). 20 lej/nap 

http://www.kultur.ro/
mailto:reka.pichler@sepsi.ro
http://www.kultur.ro/
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- élelmiszerek elfogyasztására berendezett felület: 2 lej/nm/nap. 

 

A résztvételi díjakat nyugta ellenében, készpénzben a Művelődési Eseményeket 

Szervező Irodában lehet kifizetni, június 1. 16,00 óráig. 

10. A Vásáron résztvevők magatartási kódexe: 

A vásáron a résztvevőknek a Vásár alkalmával a következő szabályokat kell 

tiszteletben tartani:   

1. A Vásáron a résztvevők tiszteletben tartják a vásár működési órarendjét, 

vagyis:   

- a stand berendezése 8:00-10:30 óra között   

- a stand felügyelete és működtetése: 11:00-20:00 óra között 

- a stand felszabadítása: 20:00-23:00 óra között 

2. A Szabadság Térre gépjárművel való bejárás csak 22:00-07:00 órák közt 

van engedélyezve. 

3. A vásáron való résztvevők felelősek a szervezők által biztosított fából 

készült standoknak a használatba vevéskor levő állapotának 

megőrzéséért. A stand rongálása esetén, a résztvevő teljes egészében 

kifizeti ennek értékét, vagy esetenként a javítási költségeit.  

4. A vásáron a résztvevők tiszteletben tartják a vásáron kifejtett 

tevékenységükre vonatkozó érvényes jogszabályokat. 

5. A vásáron a résztvevők folyamatosan szakmai, előzékeny és tisztelettudó 

magatartást tanusítanak úgy az ügyfelek, mint a vásár szervezői 

irányában.  

6. A résztvevők az elfoglalt helyeket tisztán hagyják maguk után, a Vásár 

idején termelt hulladékokat az eseményen az erre különlegesen kijelölt 

hulladékgyűjtő pontokhoz szállítják. A résztvevők kötelesek a gyalogos 

forgalom számára kijelölt környéken minden szemetet eltávolítani, ami a 

saját tevékenységük eredménye. Ellenkező esetben kötelesek a használt 

felület környékének eltakarításához kötődő költségek viselésére. 

7. Azon résztvevők, akik nem tartják tiszteletben a magatartási kódexet, nem 

kapnak a szervező által a következő 2 évben szervezett vásárokon 

résztvételi jogot, vagyis 2019.június 1-ig, valamint feljegyzésre kerülnek a 

szervező által szervezett vásárokról kitiltott résztvevők névsorába.  

11. Reklámozási, kommunikációs és információs módok: 

Kiegészítő információkért forduljanak a Városi Kulturális Szervezőirodához, vagy 

hívják a 0267 312 104 telefonszámot illetve tanulmányozzák a www.kultur.ro 

weboldalt.  

http://www.kultur.ro/

