NEVEZÉSI LAP
a 2019. április 13.-án megrendezésre kerülő
III. Szentlőrinci SONKAVERSENYRE
(továbbiakban: Rendezvény).
Nevező cég, vállalkozás:
Székhelye:
Adószáma:
Képviseli:
Kapcsolattartó:

mobil

e-mail

……………………………….

…………………………….

□ Nevezek a sonkaversenyre
□ Nevezek a sonkaversenyre és árusítani is kívánok
□ Kizárólag árusítani szeretnék
A SONKAVERSENY
nevezési díja (bruttó)
mintánként
Füstöltáru
nevezés

kategória

ÁRUSÍTÁS
esetén,
az
igényelhető
installáció
fajtái és bruttó díjai

2.000 Ft/minta
1 minta Grátisz!

A nevezett minták száma:
……….
A nevezett minták száma:

a 2. mintától 1000
Ft/minta

……….

□ Szabadtéren kézműves sátor – 6.000 Ft/db
(tartalma: sátor hozzá tartozó pulttal és 2 db székkel)

□ Szabadterület – 1.000 Ft/m

2

(tartalma: szabadterület, saját installációval)

15 % árkedvezmény a megrendelésüket március 31.-ig visszaküldők
részére!

1 oldal

I.

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (7621 Pécs Felsőmalom
utca 13., adószám: 19033039-2-02) (továbbiakban: Alapítvány) a rendezvény
keretében megjelenést biztosít a nevezési lapon igényelt szolgáltatás tekintetében és
a megjelölt árusítási igényeket, felszereléseket biztosítja.

II.
-

-

A NEVEZÉSI lap kitöltésével Nevező elfogadja, hogy
a megjelölt szolgáltatások ellenértékeként megfizeti az Alapítvány részére,
Alapítvány a nevezési lap aláírt példányának megérkezését követően jogosulttá válik a
részvételi díj kiszámlázására nevező felé,
amennyiben a nevezési lap megküldését követően visszavonja részvételi szándékát,
Alapítvány a már megfizetett részvételi díj összegére kötbér jogcímen jogosult,
amennyiben nevező a rendezvényt megelőző 5 napon belül visszavonja részvételi
szándékát, a terület és a standkialakítás ráeső részének költségét köteles Alapítvány
részére megfizetni, valamint a már megfizetett részvételi díj összegére Alapítvány kötbér
jogcímen jogosult.

Kelt: …………………, 2019. ……………….……

……………………………………
cégszerű aláírás

A kitöltött és aláírt nevezési lapot kérjük, 2019.
info@bmvk.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.
További információk:
Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
Végh Gábor vásárigazgató 06/20-941-9146
gvegh@bmvk.hu, veghgabi67@t-online.hu
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április

8.-ig

az

A NEVEZÉSI LAP MELLÉKLETE - Visszaküldendő!
A nevezett minta
megnevezése

Rövid leírása

I.

II.

III.

IV.

V.

Kelt: …………………, 2019. ……………….……

……………………………………
cégszerű aláírás
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