2019. évi World Rowing Masters Regatta
Szurkolói Zóna Részvételi Felhívás és Szabályzat
2019. szeptember 11-15. Velence,
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A RENDEZVÉNYRŐL
Szeptember 9-15. között kerül megrendezésre a Masters Evezős Világbajnokság, mely 20 év után tér
vissza Magyarországra.
A Masters világbajnokság a legnagyobb evezős világesemény, mivel négy napon keresztül 400
versenyszámban közel negyven országból több mint 3000 versenyző száll vízre. A nagy létszám
magyarázata, hogy evezésben masters korosztályúnak számít mindenki, aki a 27. életévét betöltötte,
de még 85 év feletti versenyzők is indulhatnak.
A rendezvény főszervezője a Magyar Evezős Szövetség.
A versenyek a Velencei-tavon kialakított pályán hétfőn és kedden reggel 7-től este 6-ig, a további
napokon este 8-ig, vasárnap délután 4 óráig tartanak, de szombaton akár 10.00-ig is elhúzódhatnak a
futamok, eseményben tehát nem lesz hiány.
Az érdekességek sorát erősítik a protokollesemények, így a megnyitó és záróünnepség, a Masters
Party és egyéb ceremóniák.
Az esemény rangját igényesen kiépített főtér, sátor, színpad valamint street-food sétány emeli.
Az esemény hetében mintegy 3000 versenyző, a velük érkező kísérők, a szurkolók, a magyar
érdeklődők, valamint a kiszolgáló személyzet várható a helyszínre. Összességében mintegy 10 000
feletti résztvevőre számítanak a szervezők. Jelentős küldőországok: Anglia, Franciaország,
Svédország…stb.
A rendezvény ingyenesen látogatható.
Mivel a környéken minden szállás megtelt, ezért felújítják és újranyitják a kempinget, ahol várhatóan
3-500 résztvevő lakik majd.
Az egyébként az EFOTT fesztivál helyszíneként ismert területen a pálya és a partvonal is
rekonstrukció során újul meg, kifejezetten erre a versenyre.
A rendezvény gasztro része készpénzmentes, a partnerek pénzügyi szolgáltatón keresztül kapják meg
bevételüket.
Honlap: https://www.wrmr2019.hu/

A rendezvény szervezője: Magyar Evezős Szövetség
Helyszín: Velence, Evezős út 1, 2481, Evezős-pálya

2. INFORMÁCIÓK a Szurkolói Zónáról
A Szerződő Partner:
A Magyar Evezős Szövetség megbízott végrehajtó szervezete:
Neptun Vízisport Nonprofit Kft.
1203 Budapest, Vízisport utca 28.

A Szurkolói Zóna szervezője:
dr. Kozma Gergely tel.: 0620595008 mail:: velencevb@gmail.com

A Szurkolói Zóna helyszíne: A rendezvény központjában lévő FŐTÉR, és a pálya mellett
elhelyezkedő Streed Food sétény

A Szurkolói Zóna kötelező nyitva tartása:
- 2019. szeptember 9. hétfő 8.00- 20.00
- 2019. szeptember 10. kedd 8.00- 20.00
- 2019. szeptember 11. szerda 8.00-20.00
- 2019. szeptember 12. csütörtök 8.00- 20.00
- 2019. szeptember 13. péntek 8.00- 22.00
-2019. szeptember 14. szombat 8.00- 22.00
-2019. szeptember 15. vasárnap 8.00- 14.00
A fenti időpontoktól korábban is meg lehet kezdeni az árusítást, illetve később is be lehet fejezni azt,
de a nyitva tartása alatt folyamatosan üzemeltetni kell az elárusító helyet.
Programok: szeptember 9 – 10. 8.00-18.00-ig, szeptember 11-től 15-ig 8.00 - 20.00-ig futamok és
eredményhirdetések, a nap során folyamatos indítással, kihangosítva.

3. RÉSZVÉTELI TUDNIVALÓK
Jelentkezők köre:
Jelentkezhetnek gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, őstermelők, egyéni vállalkozók, egyéb
vállalkozások, amelyek rendelkeznek a tevékenységek ellátáshoz szükséges valamennyi engedéllyel.

Jelentkezés célja:
A rendezvényen való részvételi jogosultság megszerzése.
A pályázat három körben kerül kiírásra:
- „0.” kör: a Rendezvényszervezővel korábban kapcsolatban lévő, kimagasló minőséget
képviselő Szolgáltató Partnerek esetében meghívásos értékesítés.
- „1.” kör: hagyományos pályázati kiírás Szolgáltató Partnerek számára.
- „2.” kör: utójelentkezési időszak 30%-kal magasabb részvételi díjjal az esetlegesen
későbbiekben visszamondott helyekre.
Jelentkezés tartalma:
- kitöltött jelentkezési adatlap (elektronikusan – .doc, vagy .docx formátumban)
- a forgalmazott termékek megnevezése, árlistája, fényképek a termékekről és az árusítás
megjelenéséről (elektronikusan – .doc, .docx, .jpg formátumban)
- fényképek a saját installációról és rövid leírás a műszaki paramétereiről (elektronikusan – .doc,
.docx, .jpg formátumban)
Speciális feltételek, előírások:
- Vendéglátással foglalkozó Szolgáltató Partnerek számára a megjelenés faházban,
faszerkezetű installációban, utánfutóval lehetséges, vagy olyan installációban, amit a
Vásárszervező engedélyez
- A rendezvény területén 5%-os alkoholtartalmat meghaladó alkoholtermék nem
értékesíthető. Ennek megfelelően az egyedi kiszerelésű (dobozos vagy kisüveges)
cider, fröccs és sör árusítható alkoholtermék, vagy amit a Rendezvényszervező
egyedileg engedélyez. Az esetleges márkakizárólagosságról Rendezvényszervező a
Szerződésben rendelkezik.

Jelentkezés, elbírálása:
A jelentkező Szolgáltató Partnerek közül a Rendezvényszervező választja ki a rendezvényen
megjelenők körét.

Előnyt jelent az elbírálás során, ha
- helyi alapanyagokból, helyi termelők által előállított terméket, szolgáltatást kínálnak;
- hungarikumokat, tradicionális magyar élelmiszert, italokat kínálnak;
- különleges egyedi termékeket forgalmaznak, melyek nemzetközileg ismertek
- elárusító helyüket egyedi, látványos módon díszítik;
- interaktív programokat szerveznek;
- termékeik népszerűsítésére különféle promóciókat (pl. kóstoltatást) biztosítanak;
Részvételi díj:

A Rendezvényszervező részvételi díjat nem szab. A Szolgáltató Partnereknek vállalniuk kell, hogy
készpénzmentes rendezvény lévén szerződnek a kijelölt pénzügyi szolgáltató partnerrel, amely a
bruttó bevétel 20%-nak levonása után a bevételt számukra átutalja.

A Food termékkört értékesítő Szolgáltató Partnerek tervezett összetétele és megjelenési
költsége:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

édesség: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely
hűtött gyümölcsös: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely
kürtös kalács: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely
fagylalt: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely
Sütemény-rétes (kizárólag helyben sült): 1 partner, 3*2 méteres installációs hely
hamburger,egyéb street-food: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely
hotdog, egyéb street-food: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely
lepény: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely
lángos: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely
chips burgonya: 1 partner, 3*2 méteres installációs hely
kávé: 1 partner,2x 3*2 méteres installációs hely
nagy konyha: 1 partner, egyedileg egyeztetett mérettel

A szolgáltató partnerek mennyisége és a részvételi ár tájékoztató jellegű, de a vásár lebonyolítója
törekedni fog arra, hogy egyetlen termékből se legyen túlkínálat.
Közművek:
áram:
A részvételi díj tartalmazza 1 fázis 8A áram díját.
Mindazok, akik ennél magasabb áramfelvételi igényt jeleznek, a szolgáltatást az alábbi árakon vehetik
igénybe:
 1 fázis 16A-ig 20,000 Ft +ÁFA,
 3 fázis 16A-ig 60,000 Ft+ÁFA,
 3fázis 32A-ig 90,000 Ft +ÁFA
 3 fázis 63A-ig 120.000 Ft +ÁFA
A díj tartalmazza a kiépítést, és a fogyasztás átalánydíját is.
víz:
A területen két ponton található vízvételi hely, ahonnan saját csatlakozással lehet vizet vételezni. A
víz díja benne van a részvételi díjban.
csatorna:

A területen csatornabekötési hely nem található, a rendezvény területén szennyvíz ürítésre nincs
lehetőség.
szemét:
A területen konténer kerül kihelyezésre, ahová a szemetet a vállalkozóknak kell elszállítania. A
hulladékkezelési díj benne foglaltatik a bérleti díjban.

Elérhető helyek:
A Rendezvényszervező fenntartja a jogot a Partnerek elhelyezésére, a térképen megjelölt helyek
Teljes részvételi díj kiszámításának módja:
Elektromos kivitelezés díja +ÁFA+ Bruttó forgalom 20%-a automatikus levonással = a
Rendezvényen való megjelenés teljes költsége.

A jelentkezés benyújtásának módja:
A https://www.wrmr2019.hu/Home/Exhibitors portálról letöltött, vagy elektronikus levélben
igényelt/elküldött „Részvételi adatlap” és kötelező mellékleteinek kitöltése, valamint elektronikus
úton való megküldése az velencevb@gmail.com e-mail címre.

A vásárral kapcsolatos releváns határidők:
Jelentkezési időszak: 2019. augusztus 16-26-ig
Utójelentkezési időszak: 2019. augusztus 29-ig
Jelentkezések elbírálása: 2019. augusztus 29.
Szerződéskötési időszak: 2019. augusztus 30.
Partnerek számára a behajtás legkorábbi időpontja:
Helyszín nyitása: 2019. szeptember 7. 8.00
Helyszín zárása: 2019. szeptember 15. 16.00 –
A saját installációk elbontásának/elvontatásának végső határideje: 2019. szeptember 16. 16.00

II. Jelentkezés, területbérlés feltételei és módja, a Szurkolói Zóna szabályzata
1., A Rendező Magyar Evezős Szövetség megbízására a Szurkóli Zóna Szervezője a pályázatot ír ki
a Szurkolói Zónaban való részvétel megszerzésére. A Szervező csak a pályázati rendszerben
kiválasztott Partnerek számára biztosít részvételt a rendezvényen, a Rendező igazgatási cége velük
köt szerződést.
A rendezvényen a konkrét árusító hely kiosztását - lehetőség szerint a Szolgáltató Partner előzetes
igényeinek figyelembe vételével - minden esetben a Szervező határozza meg (beosztás, elhelyezés,
területkijelölés, stb.). A Szolgáltató Partner köteles elfogadni a Szervező által részére árusításra

kijelölt installációs helyet. A Szolgáltató Partner köteles, a Szervező által biztosított azonosító
számot (házszámot) a kitelepülésén jól látható helyen, beazonosításra alkalmas módon elhelyezni és
szükség esetén jelezni a Szervező számára, hogy pótolja azt.
2., A Szolgáltató Partnerek gépjárművel, bepakolás/kipakolás/árubeszállítás céljából a
meghatározott időszakokban, megfelelő engedéllyel behajthatnak a Rendezvény terültére, a
Rendezvény nyitvatartási idején kívül, a Vásárszervező által kiadott behajtási engedéllyel
(Partnerenként 1 db behajtási engedély). A rendezvény teljes területén a KRESZ rendelkezései
irányadóak, és a gépjárművek maximális sebessége csak 5 km/h lehet. A közlekedési utak áru, építési
anyag lerakásával, deponálásával még ideiglenesen sem zárhatók el.
Amennyiben a feltüntetett időpontokon túl a Rendezvény területét tartózkodik gépjárműjével, minden
Rendezvény területen megkezdett fél óra esetében 5.000 Ft + ÁFA/fél óra büntetést köteles fizetni,
az akadályoztatás miatt.
A rendezvényre való behajtási és kihajtási pont
- a kijelölt teherkapunál
Parkolás
A Rendezvény működési területén parkolni tilos, a behajtási engedély csak behajtásra jogosít, vele
kedvezményesen nem lehet parkolni a Rendezvény területén. A Rendező parkolási lehetőséget
biztosít Szolgáltató Partnerek számára kijelölt helyen.
3., A Szolgáltató Partner kitelepülésekor kizárólag az előzetesen egyeztetett, a pályázatában
feltüntetett, a Vásárszervező által jóváhagyott termékeket forgalmazhatja, szolgáltatását végezheti.
Az ezt meghaladó, vagy jóvá nem hagyott termékek árusítását, tevékenység folytatását a
Vásárszervező jogosult megtiltani, az elárusító helyről e termékeket beszedetni. Amennyiben a
Vásári szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget a Szervező azonnali hatállyal felmondhatja a
szerződést.
4., A Szolgáltató Partner kizárólag a Szervező által jóváhagyott installációban folytathatja
tevékenységét.
5., A Szolgáltató Partner a saját installációja mellé csak annyi reklámanyagot, megállító táblát stb.
helyezhet ki, amennyire előzetesen engedélyt kapott a Vásárszervezőtől.
6., A Szolgáltató Partner által bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el, nem növelhető, és nem
adható/értékesíthető tovább, akár csak részben is más Partner(ek)nek.
7., A Szolgáltató Partner az elárusító helyét - a napi nyitva tartási idő alatt - felügyelet és őrzés nélkül
nem hagyhatja, standját nem zárhatja be nyitvatartási időben. Ettől csak kivételes esetben a Szervező
engedélyével térhet el. Amennyiben a Szolgáltató Partner nem tartja be a kötelező nyitva tartást, úgy
a Szervező kötbért szabhat ki, melynek összege minden megkezdett óra után 5.000,- Ft + ÁFA.

8., A Szolgáltató Partner a termékek értékesítése során köteles betartani a belkereskedelmi
tevékenységre vonatkozó előírásokat. Kötelezi magát, hogy a hatályos jogszabályokban és árusítási
szabályzatban előírt hatósági/működési engedélyeket legkésőbb az elárusítóhely átvételi időpontjáig
beszerzi, azokat a helyszínen tartja, a Szervező vagy a hatósági szervezetek kérésére felmutatja, az
árusítást a vonatkozó törvényeket, előírásokat betartva végzi. A Partner köteles a rendezvény
területén a tisztességes kereskedői magatartást maximálisan betartani; a vásárlókat korrekten és az
előírásoknak megfelelően tájékoztatni, udvariasan kiszolgálni. Köteles ár-tájékoztatási
kötelezettségének eleget tenni, és a fogyasztói árakat a rendezvény ideje alatt betartani. Köteles a
munkavégzésre alkalmas állapotban végezni a tevékenységét. Amennyiben értékesítő tevékenysége
zavarja a többi árust, vagy a Rendezvény látogatóit, a Szervező azonnali hatállyal felmondhatja a
szerződést.
9., A Szolgáltató Partner az árusító hely frontján túl nem pakolhat, tevékenységét az installációban,
valamint az installáció mellett végezheti, amennyiben ezt a fizikai környezet megengedi.
Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek nem tesz eleget (az installációjának frontján túl
pakol) a Szervező azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
10., A Szolgáltató Partnerek a rendezvény területén kizárólag a saját installációs helyükön
végezhetik tevékenységüket; nem tehetnek olyan megnyilvánulásokat, nem használhatnak olyan
üzleti fogásokat, melyek a többi Partner, vagy a Rendezvény érdekeit sérti.
11., Tilos az árusító területen baleset- és tűzveszélyes anyagot felügyelet nélkül hagyni és nagyobb
mennyiségben tárolni! A Szolgáltató Partner vállalja, hogy a mindenkor hatályos tűzvédelmi,
munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartja, és alkalmazottjaival is betartatja.
12., A Szolgáltató Partner számára biztosított az alap, világításhoz elegendő áram. Az installáció 20
méteres körzetében megtalálható csatlakozási pontra a Szolgáltató Partner önállóan csatlakozik rá.
13., A Szolgáltató Partner köteles a napi tevékenység, az építési- és bontási munkák során keletkezett
hulladékot hulladékgyűjtő konténerbe elhelyezni, illetve az általa bérelt területet a Rendezvény ideje
alatt folyamatosan és maximálisan rendben tartani.
14., A Szolgáltató Partnernek lehetőség szerint gondoskodnia kell az installáció zárhatóságáról, vagy
egyéb módon megoldott vagyonvédelemről. Sem a Szervezőt sem pedig a Rendezőt nem terheli
felelősség a területen történt esetleges lopásokkal kapcsolatban.

