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Pécsváradi Leányvásáron (2019.október 18-20)
történő részvételre
Pécsvárad, 2019. október 18-20.

Jelentkezési határidő: 2019.augusztus 23.

E-mail cím: pecsvaradileanyvasar@gmail.com

1.A Pályázó adatai:

1.1.Cégnév:
1.2.Fantázia név:
1.3.Pályázó székhelye:
1.4.Adószáma vagy adóazonosító jele:
1.5.Pályázó szervezeti, működési formája:
1.6.Gazdasági társaság cégjegyzékszáma:
1.7.Egyéb szervezet nyilvántartásba vételi okiratszáma:
1.8.Képviselő neve:
1.9.Képviselő telefonszáma:
1.10.Képviselő e-mail címe:
1.11.Pályázó bankszámlaszáma:
1.12.Pályázó telefonszáma:
1.13.Pályázó levelezési címe:

Kérjük, hogy a forgalmazott termékek alapján válassza ki az ön tevékenységére leginkább jellemzőt
az alábbi kategóriák közül ( X-szel jelölje a választását) !
Gyümölcsbor (Gy)
Kézműves termékek
Kerámia (KER)
Fa (FA)
Szűcs (SZ)
Mézeskalács (MK)
Szappan (SZA)

Kávé (KÁVÉ)

□
□
□
□
□

Ékszer (ÉK)
Üveg (Ü)
Bőr (BŐR)
Egyéb élelmiszer pl.:

fűszer, stb.

(ÉLEL)

Kosár (KOS)

□
□
□
□
□

Textil (T)
Kések (KÉS)
Szolgáltató (SZOLG)
Szörp, lekvár (SZL)
Méz (MÉZ)

□
□
□
□
□

ENERGIAIGÉNY

Kérjük, jelölje és írja be az energiaigényét (minimum energia igény

0
0

( X-szel jelölje a válaszát)

1 FÁZIS

A (AMPER)

3 FÁZIS

A (AMPER)

Kérjük, az energiaigényt úgy meghatározni, hogy a helyszínen már nincs lehetőség többlet biztosítására.
Az árusítóhelyen az alábbi szolgáltatásokat kérem:

D

Csatlakozási pont dugaszoló aljzattal

0

Egyéb igény, egyéb információ

1 fázisú ---------------------------------------------------- db
3 fázisú
db

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mutassa be, milyen termékeket forgalmaz:

2. Saját installáció:

Alapterület:

m
x

m

Saját installáció bemutatása (anyaga, alapvető műszaki, technikai paraméterei, összeállítás módja, időtartama, leírása):

A saját installációról képet küldeni kötelező, csak így tudjuk elbírálni, hogy részt vehet e a rendezvényen!

Ár: egyedi árajánlat küldése
Csak a kitöltött és 2019. augusztus 23-ig visszaküldött jelentkezési lap megérkezése után tudja
a Fesztivál lebonyolítója elbírálni a jelentkezést és egyedi árajánlatot küldeni, amely függ az installációtól,
a használni kívánt terület nagyságától, áram igény mennyiségétől, az árusítani kívánt termék/termékek
jellegétől és beleillik a fesztivál jellegébe, házirendjébe!
E-mail cím: pecsvaradileanyvasar@gmail.com

Elolvastam és tudomásul veszem a Jelentkezési lapban foglaltakat.

, 2019.

Pályázó Aláírása

