JELENTKEZÉSI LAP
Csíplek Kalocsa! Paprika- és Gasztrofesztivál
2022. szeptember 9-11.
Név / Cégnév:
Cím / székhely:
Cégjegyzékszám / egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma / kistermelő
regisztrációs száma:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviselő:
Rendszám(ok)
a behajtási engedélyek kiadásához:
Email:
Telefon:
A rendezvényre érkező munkatárs neve:
TEVÉKENYSÉG/Mesterség:
ÁTUTALÁS

Részételi díj megfizetésének módja:
Az adatok utólagos módosítására nincs lehetőség!
1.)

Jelentkező jelentkezik a „CSÍPLEK KALOCSA! PAPRIKA- és GASZTROFESZTIVÁL” elnevezésű rendezvényre.

2.)
NYILATKOZAT A BÉRELNI KÍVÁNT HELY NAGYSÁGÁRÓL
Kérjük, a valós mérteket adja meg, amelybe beleszámít a teljes installáció és kiegészítői is. Amennyiben
jelentkezését elfogadjuk, úgy a kitelepülés során vizsgálni fogjuk az installáció tényleges méreteit. Ha az a megadott
adatoktól eltér, akkor az árus vásárból való kizárását vonhatja maga után!
A bérelni kívánt hely nagysága

m (hosszúság)

m (mélység)

m (magasság)

Installáció speciális tulajdonságai
3.)

NYILATKOZAT ÁRAMHASZNÁLATRÓL
A

A tevékenységéhez igényelt összes áramerősség (amper)?

W

A tevékenységéhez igényelt összes teljesítmény (watt)?
Tevékenységéhez
(a megfelelő rész aláhúzandó)

normál feszültséget (230 V) használ

igen

nem

ipari áramot (400 V) használ

igen

nem
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Amennyiben nem tudja megadni az igényelt áramerősséget (amper) / teljesítményt
(watt), kérjük, jelölje be az alábbi táblázatban a működtetni kívánt elektromos
berendezéseket: (a megfelelő rész mellé kérjük, tegyen X-et).
használ darabszám
kisméretű hűtő
közepes méretű hűtő
nagy méretű hűtő (1 ajtós)
nagy méretű hűtő (2 ajtós)
kis méretű hűtőautó
nagy méretű hűtőautó
fagyis hűtő (kicsi)
fagyis hűtő (nagy)
csemegepultos hűtő
étel melegen tartzó
kis méretű főzőlap
nagy méretű főzőlap
sörcsap

használ darabszám
italmelegítő
olajsütő
kávéfőző
mikrohullámú sütő
pénztárgép
vízmelegítő/bojler (5L)
vízmelegítő/bojler (20L)
átfolyós rendszerű vízmelegítő
világítás (halogén)
világítás (led lámpa)
világítás (reflektor)
egyéb

Jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa működtetett elektromos berendezések a
vonatkozó villamossági szabványnak és a munkavédelmi előírásoknak megfelelőek és azt a rendezvényre való
kitelepülést megelőzően szakemberrel ellenőrizteti.
Tudomásul veszi, hogy a felsorolt villamos berendezéseket kizárólag a megállapodás szerinti összes
teljesítmény/áramerősség terhére működtetheti.
4.) NYILATKOZAT ELEKTROMOS BERENDEZÉS HASZNÁLATÁRÓL
Nyilatkozom, hogy a jelenleg hatályban lévő, vonatkozó rendeletben (A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 276. §) foglalt, a szabályoknak megfelelő eszközöket használok. Tudomásul
veszem, hogy a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft., az általa megbízott villanyszerelő
kivitelező által telepített és az általa kiállított kivitelezői nyilatkozatban foglaltak szerinti ideiglenes villamos energia
ellátó hálózatának vételezési pontjáig vállalja a felelősséget.
5.)

NYILATKOZAT A NYÍLT LÁNGGAL ÜZEMELŐ BERENDEZÉST MŰKÖDTETŐKNEK
(egyéb, nyílt lánggal üzemelő készüléket, berendezést, eszközt használ)

Nyilatkozik, hogy az ehhez szükséges berendezésekre vonatkozóan érvényes biztonságtechnikai felülvizsgálattal
rendelkezik, tevékenységéhez palackos gázkészüléket csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnyel és megfelelő
állapotú, repedésmentes tömlővel üzemelteti, a szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel rögzíti. Csak olyan
gázfogyasztó berendezést üzemeltet a helyszínen, amely érvényes gáz műszaki engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt
ellenőrzés céljából a helyszínen magánál tartja.

Berendezések
felsorolása:
A jelentkező éghető folyadékot a helyszínre nem hoz be. A kitelepült vendéglátóhelyen, az ott keletkezett tűz oltására
alkalmas, ellenőrzött, legalább 1 db 34 A 183 BC oltóképességű tűzoltó készüléket készenlétben tart.
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6.)
Jelentkező tudomásul veszi, hogy a rendezvényen csak olyan vállalkozó, kereskedő árusíthat, aki minden
szükséges és érvényes szakhatósági engedéllyel rendelkezik.
Nyilatkozik, hogy a jelzett tevékenység folytatásához rendelkezik ilyen engedélyekkel és az erről szóló dokumentációt a
rendezvény folyamán az előírásoknak megfelelően magánál tartja.
Amennyiben a Jelentkező élelmiszernek minősülő terméket forgalmaz, nyilvántartásba vételéhez a mellékelt
adatlapon adatot szolgáltat a Rendezőnek.
Amennyiben a rendezvény ideje alatt a Jelentkező tevékenységével kapcsolatban a bármely hatóság ellenőrei
szabálytalanságot állapítanak meg, annak következményei a Jelentkezőt terhelik.
7.)

A vásárral kapcsolatos szabályokat a „Részvételi szabályzat” tartalmazza.

8.)

Jelentkező nyilatkozik, hogy
 feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek
 a csatolt RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATBAN foglaltakat ismeri, azokat betartja, illetve a helyszínen a
rendezőknek a kitelepüléssel, árusítással és a rendezvény menetével kapcsolatos utasításait magára és
alkalmazottaira nézve kötelezőnek tartja.

9.)

A jelentkezési lap leadása nem jelent automatikus részvételi lehetőséget a rendezvényen. A rendezvényen
való részvétel feltétele a rendező visszaigazolása és a részvételről szóló szerződés mindkét fél által történő
aláírása.

10.)

A Jelentkezési Lapot a Rendező csak a Jelentkező saját kezű aláírásával fogadja el! A Jelentkezési lap
elektronikusan megküldve is érvényes.

11.)

A hiányosan kitöltött Jelentkezési lapot nem áll módunkban elfogadni, ebben az esetben a jelentkezést
automatikusan visszautasítjuk.

12.)

A Jelentkezési Laphoz mellékelni kell 3 db fényképet az árusítani kívánt termékekről és látványfotót a
korábbi kitelepülésekről!

13.)

A Jelentkezési lap leadási határideje: 2022. 08. 10.

Kalocsa, 2022. …………………………………….

p.h.
…………………………………………………
Jelentkező aláírása
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