FELHÍVÁS
ADVENT A VÁRKERT BAZÁRBAN
2016. november 27. – december 24.
Helyszín: Várkert Bazár és az Ybl Miklós tér
1.

A felhívás tárgya

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kiíró) és a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége ( NESZ ) pályázatot hirdet a 2016. november 27. és december
24. napja között a Budapest, I. kerület, Ybl Miklós tér 2-6. területen megrendezésre kerülő II. Advent a
Várkert Bazárban rendezvény kézműves és iparművészeti termékek kereskedelmi tevékenységének
ellátására.

2.

A rendezvény jellemzői

Kiíró a mellékelt programokat szervezik az eseményre.
Az árusító helyek szerepelnek és bemutatkozhatnak a rendezvény honlapján: www.varkertbazar.hu.
és a www.nesz.hu oldalakon.
A terület őrzéséről Kiíró gondoskodik.
Beépítés, beszállítás:
2016. november 26.
Bontás:
2017. december 24-27.
Tervezett nyitvatartási idő: a rendezvény ideje alatt 2016. november 27. napjától kezdődően mindennap
10.00 órától, 20.00 óráig.
3.
Bérleti díj
Kiíró az alábbi profilú egységet határozza meg:
Hello Wood típusú faház: 2x2 m alapterületű
Az alábbi rajzon két ház van egymás mellett.
1 db ház bérleti díja, a felhívásban megjelölt időtartamra: 300.000,- Ft + ÁFA
Jelentkező több helyre is beadhat bérlési igényt.

4. Feltételek
A pályázaton részt vehet bármely, Magyarország területén bejegyzett székhellyel, illetve lakóhellyel
rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve természetes személy. A
NESZ tagoknak a bérleti díjból 10 % kedvezményt biztosítunk.
5. Az üzemeltetés feltételei
Kiíró gondoskodik
- a terület birtokba adásáról,
- az áram ellátásáról,
- személyzeti WC-ről.
(Ezen költségek Pályázót nem terhelik.)
Jelentkező gondoskodik
- a hulladékok elszállításáról, illetve a bérelt terület takarításáról,
- a kitelepüléshez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről.
(Ezen költségeket a bérleti díj nem tartalmazza, a Pályázót terhelik.).
Gépjárművek számára parkolási lehetőséget Kiíró nem tud biztosítani.
Jelentkező a közterület használati jogát másnak tovább nem adhatja, a bérelt területet további
használatra, albérletbe nem adhatja.
Az egység használatához szükséges minden nemű kialakítási feladat és annak költsége a jelentkezőt
terheli.
6. A jelentkezési anyagnak tartalmaznia kell:
-

a jelentkező kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (email cím és telefonszám
megadásával),
a rendezvényen megvalósítandó kitelepülés bemutatása, lehetőség szerint fotóval vagy
látványrajzzal,
a jelentkező eddigi tevékenységének ismertetését.

7. A jelentkezés benyújtásának határideje, helye és módja:
A jelentkezéseket a Népművészeti Egyesületek Szövetsége e-mail címére (neszfolk@nesz.hu ) kell
benyújtani legkésőbb 2016. november 4. 14.00 óráig.
Kiíró november 8-ig írásban visszajelez a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról.
8. A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető: neszfolk@nesz.hu

Mellékletek:
Részletes program

