Tisztelt Kereskedő!
Ezúton, tájékoztatjuk az Új Kenyér Fesztivál Monoron! (2018. augusztus 20.)
rendezvényen való árusítási lehetőségekről. A rendezvényen árusításra kijelölt terület a
Monor város tulajdonában lévő Forrás utca forgalom elől elzárt része, a Forrás áruház
és a Városi Könyvtár közötti terület. A területre Monor Városi Önkormányzat közterületfoglalási engedélyt NEM ad ki, a terület a fenti időszakban árusítás céljára kizárólag
társaságunkon, a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.-n keresztül bérelhetőek.
A terület bérleti díja 5.000 Ft+ÁFA/m2. A bérleti díjból 50% kedvezményre jogosultak
a monori székhelyű vállalkozások, melyet jelentkezéskor igazolni kell. A használt terület
kiszámításának módja: (az elfoglalt terület szélessége) x (az elfoglalt terület mélységével). Az
alábbi számítás vonatkozik minden árusítással és/vagy fogyasztással összefüggő
területhasználatra (büfékocsi, sátor, terasz, utánfutó, szék, asztal, pad, stb.). Helyfoglalás a
befizetés sorrendjében. Előre fizetésre készpénzben a rendezvényt megelőzően augusztus 15.
12 óráig, a Vigadó emeletén található pénztárunkban, nyitvatartási időben; átutalással e-mailes egyeztetést követően abban az esetben van lehetőség, ha az átutalás legkésőbb augusztus
14-ig megérkezik részünkre. Kizárólag az előre fizetőknek tudjuk a helyfoglalás elsőségét
garantálni!A bérlet során elektromos áramot és vezetékes vizet biztosítani NEM áll
módunkban, kérjük ezt vegyék figyelembe!
A rendezvényen nem meleg ételt árusítók közül (mézeskalács, kürtöskalács, fagylalt,
vattacukor, főtt kukorica) termékkörönként 2 vállalkozásnak biztosítjuk a helyfoglalás
lehetőségét. A meleg ételt árusítók (büfékocsi, lángos, sült kolbász, gyros, stb.) körében nincs
lehetőségünk az árusok szelektálására, illetve egyes termékek szerinti rendezésére, így nem
tudjuk garantálni, az egyes termékek árusítóinak maximum, illetve minimum számát! A
rendezvényen részt vevő vállalkozók és kereskedők a bérleti díj fizetésekor nyilatkozni
kötelesek, hogy a tevékenységhez mindennemű engedéllyel rendelkeznek és felelősséget
vállalnak a bérlet időtartama alatt a végzett kereskedelmi tevékenységük után.
A rendezvényen árusítás kérdéseivel az m.andrea@vigadokft.hu e-mail címen
fordulhatnak a szervezőkhöz. A már jelentkező árusokat, kérjük, hogy a fentiek áttekintése
után erősítsék meg részvételi szándékukat, enélkül a jelentkezésüket nem tudjuk fogadni!
A rendezvény részletes programterve megtalálható a www.vigadokft.hu oldalon.
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