PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vendéglátó vállalkozások részére
A Hortobágyi Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2019. július 12-14. között megrendezett 53.
Hortobágyi Lovasnapok rendezvény Országos Népművészeti és Kézműves Kirakodóvásárának
vendéglátás részlegébe, a már meglévő vendéglátó egységek mellé további 3 vendéglátó
vállalkozás részvételére.
Jelentkezés feltételei:
-

fényképes bemutatkozó szakmai anyag és referencia küldése

-

részletes terméklista az árusítani kívánt termékekről

-

jelentkezési lap hiánytalan kitöltése

Jelentkezés módja:
-

A pályázatokat elektronikus formában, vagy postai úton kell eljuttatni a Hortobágyi
Nonprofit Kft. címére (e-mailben a szabo.edit@hortobagy.eu címre, postai úton a
Hortobágyi Nonprofit Kft. 4071 Hortobágy, Máta major 48. címre)

-

A pályázathoz benyújtandó Jelentkezési lap letölthető az alábbi honlap címen:
www.hortobagy.eu

Jelentkezési határidő: 2019.május 31.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy kizárólag a pályázatban megjelölt határidőig beérkezett
pályázati csomagokat áll módunkban elfogadni, valamint csak hivatalosan is visszaigazolt
jelentkezési lapok tekinthetők érvényesnek.
A bírálat során a Hortobágyi Nonprofit Kft. az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
-

-

Célunk, hogy partnereink a rendezvény arculatához és szellemiségéhez méltó,
termékkörében, az ételek elkészítési módjában és megjelenésében is a magyar
kézművesség és gasztronómia legkiválóbb produktumait vonultassák fel.
Csak olyan partnerek jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek megfelelő tapasztalattal,
referenciával és technológiával.
Előnyt élveznek azok a pályázók, akik saját maguk, hagyományos módon készítik
termékeiket.
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A pályázatok elbírálását a teljes pályázati anyag beérkezését követően a Hortobágyi Nonprofit
Kft. folyamatosan végzi, melynek eredményéről a pályázót írásban értesítjük.
A rendezvényen való részvétel feltétele a helyhasználati díj teljes összegének megfizetése a
Hortobágyi Nonprofit Kft. részére legkésőbb 2019. június 15-ig. A díjfizetés történhet
átutalással, vagy csekken. A helyhasználati megállapodások megkötése 2019. június 05-től
folyamatosan lehetséges.
Helyfoglalásra 2019.07.12. 06.00-10.00 között és 2019.07.13-14. 06.00-07.00 között van
lehetőség.
A rendezvény és a vásár adatai (vendéglátó vállalkozásoknak):
Helyszíne: Hortobágy-Máta, Lovas aréna melletti terület
Időpontja: 2019. 07. 12-14.
A vásár nyitása árusok részére: 2019.07.12. 10.00
A vásár zárása árusok részére: 2019.07.14. 20.00
Nyitva tartás: Nyitva tartás: 2019.07.12. 10.00-20.00 óra
2019.07.13. 08.00-20.00 óra
2019.07.14. 08.00-20.00 óra
Látogatók száma: 2019.07.12. kb. 4.000 fő/nap
2019.07.13-14. kb. 10.000 fő/nap
Árusító hely mérete: 6m X 3m
Áramvételi lehetőség: biztosított, a bérleti díj tartalmazza az igénybevett áram díját
Vízvételi lehetőség: biztosított
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Egyéb információ:
-

a 2019. évi Hortobágyi Lovasnapi vásár működési rendjében.
a terület őrzéséről és a közbiztonság fenntartásáról a szervezők gondoskodnak, az
árukészletek és más vagyontárgyak védelméről a kiállítónak kell gondoskodnia.
A megfelelő személyi higiéniai feltételekről (WC, mosdó) a szervezők gondoskodnak.
A vásár területén maradandó nyomot hagyó installációt rögzíteni tilos.
A kitelepüléshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a partner feladata.
Az árusító köteles gondoskodni a termékei árusítására alkalmas standról, sátorról,
büfékocsiról, pavilonról. Szeretnénk felhívni a figyelmet a cégtábla használatára.
Az árusító a vásár végeztével köteles a helyszínt az átvett állapotoknak megfelelően
átadni.

Helyhasználati díjak (az árak a vásár három napjára értendők és az ÁFÁ-t
tartalmazzák):
Kategória

nem

Fizetési határidő: Június 15.
Ft/árusítóhely/3 nap
350.000.500.000.-

Ételárus
Étel- és italárus

További információ az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Hortobágyi Nonprofit Kft.
4071 Hortobágy, Máta major 48.
Kapcsolattartó: Szabó Edit
e-mail: szabo.edit@hortobagy.eu
tel.: +3630/947-3458
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