
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK a Hello Piac Kiállítói / Workshop-ot tartói részére 

A Kiállító / Workshop-ot tartó csak visszaigazolt regisztrációt követően, a részvételi feltételek            
elfogadásával és a teljes részvételi díj megfizetésével jogosult a rendezvény területén árusítani. 

A Kiállító / Workshop-ot tartó teljes felelősséget vállal az általa értékesített termékek eredetét,             
minőségét, szavatosságát stb. illetően. A terület elfoglalása, áruk kihelyezése előre kiküldött           
menetrend szerint történik. 

A vásárt követően minden Kiállítónak / Workshop-ot tartónak el kell pakolni az általa használt              
területről, valamint a területet tisztán kell átadnia.  

A Kiállítónak / Workshop-ot tartónak rendelkeznie kell a megjelenéshez és tevékenységének           
folytatásához szükséges összes hatósági engedéllyel és a számlaadáshoz szükséges feltételekkel,          
melyeket a helyszínen szükség esetén fel is kell tudnia mutatni. A Piacon való árusítás kizárólag a                
35/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet Vásárokról és a Piacokról szóló fejezetének feltételei szerint            
folytatható. Az előírás megszegésének következményei kizárólag a Kiállítót / Workshop-ot tartót           
terhelik. 

A Kiállítónak a Piacon kizárólag az előzetesen egyeztetett áruk értékesítésre van lehetősége. A             
szervezők fenntartják a jogot, hogy a Piac arculatába bele nem illő termékek árusítását felfüggesszék. 

Minden Kiállító / Workshop-ot tartó teljes jogú anyagi felelősséget vállal a rendezvény helyszínén             
általa esetlegesen okozott károk teljes körű megtérítésére.  

A vásárra való jelentkezéssel a Kiállító / Workshop-ot tartó tudomásul veszi, hogy a szervezők által               
kijelölt kiállítói helyét a rendezvény napján kapott tájékoztató szerint kiállítási installációjával, áruival            
feltölti. A rendezvény ideje alatt a kijelölt kiállítói hely tisztaságáról, rendezettségéről, a Piac             
arculatának megfelelő megjelenésről gondoskodik. 

A Kiállító / Workshop-ot tartó köteles betartani a Piac és az Akvárium Klub házirendjét, lehetőség               
szerint mellőzni bármilyen balesetveszélyes eszköz használatát, magatartásával pedig nem sértheti          
más Kiállítók illetve a vásárlók érdekeit.  

A közlekedési útvonalakat a Kiállítónak / Workshop-ot tartónak szabadon kell hagynia, kizárólag a             
megjelölt területi határokon belül rakodhat. A tűzrendészeti szabályokat is minden esetben be kell             
tartani. A rendezvény területén nyílt láng használata szigorúan tilos, illetve a rendezvény helyszínén             
csak az arra kijelölt helyen engedélyezett a dohányzás! 

Az esetleges áram igényt kérjük előre jelezni. 

A Piacon a helyfoglalás, az áruk lerakása, a gépjárművek beállása csak a szervezők által              
meghatározott rend szerint történhet. A Piacra behozott áruk, értékek őrzése azok tulajdonosának            
feladata. Azok elvesztéséért, megrongálódásáért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik. 

A rendezvényen molinók és egyéb reklámeszközök kihelyezése engedély köteles, minden esetben           
szükséges a szervezőkkel ezekről előre egyeztetni. 

Tilos a rendezvény működését zavaró magatartás, illetve a tiltott szerencsejáték folytatása. 

Az üzemeltető a fenti rendtartás ellen vétő Kiállítót / Workshop-ot tartót a Piacról kitilthatja, illetve               
vele szemben a Ptk. szabályai szerint kártérítési igénnyel élhet. 



A Kiállító a vásárt megelőzően a meglévő honlapján / Facebook / Instagram oldalán elhelyezi a               
rendezvény linkjét (amennyiben rendelkezik ilyennel). 

A Hello Piac a Kiállító / Workshop-ot tartó termékeit, vállalkozását közösségi felületein bemutatja,             
amennyiben a résztvevő az ehhez szükséges anyagot az adott határidőig eljuttatja a szervezőkhöz.  

A Kiállító / Workshop-ot tartó hozzájárul, hogy a rendezvényen róla és termékeiről kép és              
hangfelvétel készüljön. 

Lemondási feltételek:  

A részvétel visszamondása a rendezvényt megelőző 14. napig a részvételi díj teljes visszatérítése             
mellett tehető meg. A rendezvényt megelőző 7. napig lemondás esetén 50%-os díjvisszatérítés jár. Az              
eseményt megelőző 1 héten belül részvételi díj visszatérítésére nincs mód. 
 
A Kiállító / Workshop-ot tartó vásárra való jelentkezése szerződésnek minősül és a fentebb             
részletezett RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK elfogadását is jelenti. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


