
3. F.A.L.U. Fesztivál 
Falvak Ahol Lehetetlen Unatkozni 

Összművészeti Fesztivál 
 

 

Szilvásszentmárton: 2022. július 07- 2022. július 10.  

 

KÉZMŰVES, TERMELŐI, ÁRUSÍTÓI JELENTKEZÉSI LAP ÉS 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT  
 

A F.A.L.U. Fesztivál a Magyar Fesztivál Szövetség tagja lett, ezáltal országos szintű fesztivállá nőtte ki 

magát. Ezért fontos a szakmai céljainak megvalósítása, amelyben kérjük, legyenek partnereink. A  F.A.L.U. 

Fesztivál keretein belül megrendezett vásár egyik legfontosabb célja, hogy népszerűsítse és lehetőséget 

adjon a termelők, őstermelők, kézművesek bemutatkozására, kiállítására. A Fesztivál Szilvásszentmárton 

térsége imázsát és idegenforgalmi vonzóképességét növeli. A közös szakmai célunk megvalósítása 

érdekében kérjük, legyenek partnereink.  
 

A Fesztivál a magyarság kultúrájának sokszínűségét hívatott bemutatni. A fesztivál a település 

lakóinak összefogásával valósul meg, kulturális hidat képezve a határon innen és határon túl lévő 

magyarok között, a Felvidéktől Erdélyen keresztül egészen a Vajdaságig. 
 

1.  Jelentkező cég / személy neve:…..................................................…….....…................................ 
 

Vezető neve....…............………………..............................…........................…….....................…... 
 

Levelezési cím: ...…………..........................……………......................................…….............….... 
 

Telefon / fax / mobil:...….................................…………….............................................…….......... 
 

E-mail / Skype név: :........................................................…………….……………………..……… 
 

Weblap: ….....…………….….……………...................................................................................…. 
 

Termékkör: ……..………………………………………………………………………………….. 
 

……….................................................................................................................................................. 
 

Bemutatót / foglalkoztatót:       tartok /  nem tartok …...................................................................     

….............. ...................................................................................................................   témakörben. 

 

1.2. Részt kívánok venni:  2022. 07. 07. – 2022.07.10. 
 

 

2.   Részvételi díj : ingyenes    
          

3.  Áram biztosítása az árusító területére:   10.000 Ft/árusítóhely (bruttó ár) biztosítását kérem, melynek 

költsége a helyszínen kerül megfizetésre. Ideiglenesen kiépített áram alapegysége: 230 V, egy fázis, max. 

1,5 KW.       
 

A szakhatósági szabályok szigorodása miatt az alábbi szabályokat alkalmazzuk:  
 

 az árusító helyen az áramfelvétel bizonyíthatóan túllépi az igényelt alapegységet(ket) / vagy nem 

rendelt, de használ áramot, ennek tényét nem jelentették be, akkor az árusító helyen a Szervező által 

megbízott szakember jogosult lokálisan áramtalanítani a helyszínt. Amennyiben a hálózat 

terhelhetősége megengedi és az árushely igénybevevője megfizeti a díjat / díjkülönbözetet az áram 

ismét visszakapcsolható. 

 háztartási és híradástechnikai gépek, kéziszerszámok az alapvető érintésvédelmi szabályoknak 

feleljenek meg, a használója szükség szerint bizonyítani tudja a készülékeire ezen okmányok  

meglétét. 



 A bemutató / árusító helyen a hálózatra történő csatlakozást a Szervező által megbízott szakember 

végezheti el az igénylő jelenlétében.    

 A csatlakozáshoz használt hosszabbítóknak - melyről a résztvevő gondoskodik - meg kell felelni az 

alapvető érintésvédelmi szabályoknak.  

 

4.   A részvétel feltétele:      
  

4.1. Jelentkezési lap visszaküldése: 2022. május 31. 

        Visszamondási határidő: 2022. június 30. 

     

Határidő utáni jelentkezést nem tudunk fogadni! 

 

A helyszínen megjelenéskor a jelentkezési lap másolattal kell regisztrálni.  

A területet elfoglalni július 07-én: 08:00 órától folyamatosan csak a szervezőkkel egyeztetett helyen 

lehet!  

 
4.2. Parkolás szabályok   

A rendezvény területen nem engedélyezett a kézműves / árusító /termelői hely melletti / mögötti 

területen bármely fajta gépjármú tárolása. A területről a járműveket kipakolás után ki kell vinni a 

megjelölt parkolóba, melynek igénybevétele a kézművesek / árusítók / termelők részére ingyenes. A 

szabályok betartását a biztonsági szolgálat ellenőrzi, ettől eltekinteni nincs módunk!! 

 

4.3. A résztvevőknek a saját árusító helyük kialakítását színvonalas, lehetőleg a hagyományőrző 

elemeket tartalmazó módon kell megoldaniuk. (faház, parti sátor, - egyedi sátor is lehet -, leborított 

asztalok, napernyő, kerti garnitúra, természetes anyagok használata, stb.)  

 

Nem tudjuk elfogadni a régi, bucsus vásározói megjelenést (láthatóan puska asztal, vegyes sátorponyva, 

fólia tető, stb.)  

 

Amennyiben nem az előre bejelentett és a szervezők által elfogadott termékkörrel jelenik meg a kézműves 

/ árus / termelő, a szervezők a termék bemutatását, értékesítését megtilthatják, végső esetben a kézművest 

/ árust / termelőt felszólítják a terület azonnali elhagyására!  

 

4.5. Amennyiben a kézműves / árus / termelő olyan termékkört forgalmaz, melyhez hatósági engedély 

szükséges (KH NSZSZ, KH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, NAV, stb.) azt 

saját maga köteles beszerezni. 

 

Megjegyzés: a KH Éb-Á-I formanyomtatványát kérés esetén megküldjük. 

 

 Somogy Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 

 7400 Kaposvár, Cseri major, Tel: +36 / 82 / 311-311,  

 

 Somogy Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály 

 7400 Kaposvár, Fodor József tér 1., Telefon:+36 / 82 / 528-401  

 

A kézművesnek / árusnak / termelőnek a helyszínen kell tartani a működéséhez szükséges 

dokumentumokat, valamint felhívjuk a figyelmet a számla / nyugtaadás és a működési szabályok 

betartására. 

 
A fesztivál ideje alatt bármelyik szakhatóság ellenőrzést tarthat (KH NSZSZ, KH Élelmiszerbiztonsági 

Igazgatóság, NAV, Fogyasztóvédelem, ..).   

 
Ennek elmulasztásából adódó bármilyen kárért a rendezvény szervezője nem vállal felelősséget!     

 

 

Megjegyzés: 

 

 Felhívjuk a résztvevők szíves figyelmét a jelenlegi szabályozás szerint az értékesítés és a 

kóstoltatás szabályai változtak, a jelen aktuális rendelkezések szerint szerezzék be a szükséges 

hatósági engedélyeket.   



 

4.6. A rendezvényen keletkező szemetet zárt hulladékgyűjtő zacskóban a területen rendelkezésre álló 

telepített hulladékgyűjtőkbe kell elvinni. A területet tisztán kérjük a rendezvény végén elhagyni. 

 

 

 

5. Védelmi szabályok  
 

A területen a rendezvény előkészítésének kezdetétől a területre általános őrzés-védelmi szabályozás lép 

életbe. Mivel a terület fizikailag nem zárolható le az adottságok folytán (nagy kiterjedésű közterület), a 

résztvevők vagyonvédelme korlátozottan biztosítható, minden résztvevőnek magának is kell gondoskodnia 

a saját bemutató területének őrzéséről.   
 

6. Jelentkezési  határidő: 2022. május 31. 

 

    Visszaküldendő:  Szilvásszentmárton Község Önkormányzata 

                                                   7477    Szilvásszentmárton, Fő u. 20.  

                                  Tel: 0630/583-7408 

    E-mail: falufesztival@gmail.com  

                                                    www.falufesztival.hu 

 

A bejelentkezett kézműveseknek visszaigazolást küldünk.  

 

 

A Jelentkezési lap aláírásával a kiírásban szereplő feltételeket elfogadom. 

 

 

 

…….................................. 2022. .............................               

 

 

 

 
                                                                                                    ……………………………………..    

                                                                                                                   cégszerű  aláírás                                                                                      


