FLORA 2015. december 4-6.
Kiállítási, árusítási szabályok

Kiállítási kategóriák:
- virág
- dísznövény
- szárazvirág
- faiskola
A kiállítók (kategóriánként 3 helyezett) termelői díjakban részesülnek. Amennyiben az adott
kategóriában 5, vagy annál kevesebb kiállító jelentkezik, a zsűri dönt a megítélt helyezések
számáról.
Helyszín:
Városi Sportcsarnok (6237 Kecel, Szabadság tér 17.)
Időpontok:
A kiállítás berendezése:

2015. december 3. (csütörtök) 8-tól 20 óráig
(A kiállítási területet 14 óráig el kell foglalni!)

Megnyitó:

december 4. (péntek)

10.00 óra

A kiállítás nyitva tartása:

december 4. (péntek)
december 5. (szombat )
december 6. (vasárnap)
december 6. (vasárnap)

10.00-19.00 óra
09.00-19.00 óra
09.00-18.00 óra
18.00 órától

Bontás:

Standvásár
A kiállítás teljes ideje alatt, a kék iskola épületében megrendezésre kerülő virágvásár mellett
a kiállítás utolsó napján, december 6-án (vasárnap) 17.00 órától a Városi Sportcsarnokban
Standvásárt hirdetünk. 17.00-18.00 óra között a kiállítók a standjukon bemutatott virágokat,
növényeket kiárusíthatják. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a virágkiállítás
megtekintését ennek megfelelően tervezzék!
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Kiállítási, árusítási feltételek (3 napra):
A kiállításra igénybe vett terület díjtalan!
Terembérlet raktározásra és árusításra
kiállítóknak:

25.000,- Ft + ÁFA

Terembérlet csak árusítóknak
(vágott-, szárazvirág, dísznövény):

35.000,- Ft + ÁFA

Terembérlet egyéb terméket árusítóknak:

44.000,- Ft + ÁFA

Folyosón lévő terület:
- virágot kiállítóknak
- egyéb terméket árusítóknak

3.000,- Ft/m2 + ÁFA
3.300,- Ft/m2 +ÁFA

Épületen kívüli terület:

2.000,- Ft/m2 (áfával)

Az árusításra kijelölt termek oszthatók, azonban egy árusítónak min. 1/3-ad termet el kell
foglalni. A helyek elosztása a jelentkezés sorrendjében (aláírt, beérkezett jelentkezési lap!)
történik. Az árusítóhelyek kijelölésének jogát fenntartjuk! A helyet csak az foglalhatja el, aki
a bérleti díjat előre utalással vagy csekken Kecel Város Önkormányzatának megfizette. Az
erről szóló igazolást - az adminisztráció megkönnyítése érdekében - kérjük, decemberi
érkezésekor hozza magával! A kiállító teremben kizárólag az árusíthat, akit a szervezők a
program részeként felkértek e tevékenység folytatására.
Kiállítói belépők:
A kiállítók a kiállítási területüktől függően meghatározott számú ingyenes, 3 napra szóló
kiállítói karszalagot kapnak:
A kiállító területe
Kiállítói belépők
2
5m
2 db
2
6-15 m
3 db
2
15 m felett
4 db
Csak árusítók max. 2 db ingyenes árusítói karszalagot kapnak!
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Jelentkezési határidő kiállításra: 2015. október 31.
Jelentkezési határidő árusításra: 2015. november 10.
Jelentkezési cím:

FLORA 2015.
Keceli Közös Önkormányzati Hivatal
6237 Kecel, Fő tér 1.
Tel: 78/420-211 Fax: 78/420-760

Információ, jelentkezés:
Virágkiállítók, rendezvények,
belépési információk:

Gyalogné Klajkó Eszter
Tel.: 06-20/96-56-888
E-mail: rendezveny@kecel.hu

Árusítás épületben:

Kis-Vén Csabáné
Tel: 78/420-211/116
E-mail: flora@kecel.hu
Pásztor Tiborné
Tel: 78/420-211/122
E-mail: jelentkezes@kecel.hu

Árusítás épületen kívül:

Grúber Károly
Tel.: 78/420-211/119, 06-70/387-42-91
E-mail: mezogazda@kecel.hu

A virágkiállításra és árusításra jelentkezéseket KIZÁRÓLAG írásban, hiánytalanul kitöltött,
aláírt, visszaigazolt jelentkezési lap alapján fogadunk. A lap letölthető a www.kecel.hu bal
oldali, FLORA 2015 menüpontjában, továbbá kérésre postai úton küldünk. Felhívjuk
figyelmüket, hogy a virágkiállítók és az árusok részére külön jelentkezési lap van érvényben!
Amennyiben Ön virágkiállító, és árusításra is igényel helyet, kérjük, mindkét jelentkezési
lapot töltse ki, és a kettőt együtt, a rendezveny@kecel.hu e-mail címre vagy postai úton küldje
be!
Kérdés esetén a fenti elérhetőségeken állunk rendelkezésére.
Szeretettel várjuk Önt és családját 2015. december 4-6. között Kecelen!

A FLORA 2015 szervezői
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