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Kézművesek Utcája 
 

Részvételi feltételek és szabályok 

 
 Kedves Kézműves! 

 Fesztiválunk keretében az idén is megnyitjuk a Kézművesek Utcáját, ahol 25 vásáros 

kap helyet. 

Az árusítás szabályai az idei Jurtanapok ideje alatt a következők: 

• A részvétel feltétele a kitöltött jelentkezési lap és nyomtatványok elküldése, valamint 
a részvételi díj befizetése. 

• A jelentkezési lap elérhető az alábbi linken: https://forms.gle/D8H1wksTu4xmCaCm9 

• A jelentkezés lapok elküldésének határideje: 2022. április 15. – május 15. 

• A jelentkezési lap elküldése nem jelent automatikus részvételt. A szervezők a 
jelentkezők közül válogatják ki a résztvevőket. 

• A kézműveseket menet közben, de legkésőbb 2022. május 22-ig értesítjük az 
eredményről. 

• Az árusítási engedély kiállításához szükséges nyomtatványokat a résztvevőknek e-
mailben elküldjük. A kitöltött és aláírt nyomtatványok visszaküldési határideje: 2022. 
június 12. 

• A vásár időbeosztása: 
péntek:  16:00 – 22:00 
szombat:  13:00 – 22:00 
vasárnap:  14:00 – 22:00 

• A jelentkezés elbírálásakor előnyt élveznek azok az árusok, akik a fesztivál teljes ideje 
alatt jelen tudnak lenni. 

• A fesztivál ideje alatt a területre autóval behajtani szigorúan tilos! A ki- és elpakoláshoz 
behajtási engedélyt biztosítunk az alábbi időpontokban: 

péntek:  10:00 – 14:00; 22:00—24:00 
szombat:  10:00 – 12:00; 22:00 – 24:00 
vasárnap:  10:00 – 12:00; 22:00 – 24:00 

• A sátrak felállítására, elbontására a szervezőkkel való egyeztetés után lehetőség van a 
fesztivált megelőző ill. követő napon is (csütörtök, hétfő). 

• Az árusítás helyszíne, sátorhely: 
Alapmodul: 3m x 3m sátorhely = 50 € 
Nagyobb terület a jelentkezési lapon igényelhető. Minden eset egyedi elbírálás 
alá esik, és egyedi díjszabás vonatkozik rá. 

• Sátrat, asztalt, széket mindenki önerőből biztosítja. Nem lehet a fesztivál környezetétől 
nagyon elütő színű (fehér, bézs sátor ajánlott, de nem kötelező). 

 
 

https://forms.gle/D8H1wksTu4xmCaCm9
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• Fa kézműves sátor 2m asztallappal, tetővel korlátozott számban a jelentkezési lapon 
igényelhető. Ennek bérleti díja a helypénzzel együtt 50 €. 

• A sátorhelyet a szervezők előre kijelölik. Árusítás és promóciós anyag elhelyezése 
kizárólag ezen a területen lehetséges. 

• A kijelölt helytől eltérő területen árusítani tilos! Amennyiben valaki a számára kijelölt 
sátorhelyen kívül kínálja portékáját vagy helyezi el promóciós anyagait, a szervezők 
távozásra szólíthatják fel. Az elpakolás során felmerülő költségek kizárólag az árust 
terhelik. A helypénzt nem térítjük vissza. 
 
 

Árusítható termékek: 
• Kizárólag a Jurtanapok szellemiségéhez illő kézműves, népi iparművészeti, illetve 

dizájn termék árusítható. A jelentkezés elbírálásakor fontos szempont a beküldött 
portfólió (weboldal, illetve fotók). 

• Vendéglátó egységeket nem fogadunk. 

• A szervezők a fesztivál jellegétől idegen tucatárut elrakathatják, a vásározót távozásra 
szólíthatják fel. Az ezzel kapcsolatos költségek kizárólag az árust terhelik. A helypénzt 
nem térítjük vissza. 

• A rendezvény eszmeiségével, illetve alapvető erkölcsi normákkal össze nem 
egyeztethető felirat, reklámtábla, zászló, egyéb jelkép kihelyezése szigorúan tilos! 
 
 

A szervezők vállalják: 
• A szervezők a rendezvény megkezdése előtt kijelölik a sátorhelyeket, az árusokat 

időben értesítik a számukra kijelölt helyről. Az előző Jurtanapokon részt vevő 
kézművesek nem feltétlenül kapják meg ugyanazt a helyet, mint régen. Kérjük, 
fogadják el az általunk kiosztott helyet. 

• A szervezők vállalják, hogy a megküldött dokumentumok alapján az önkormányzatnál 
minden árus részére elintézik az árusítási engedélyt. 

• A szervezők biztosítják az áramellátást, a helyszín esti alapvilágítását, mobilvécéket, 
folyóvizet. 

• Vállalják továbbá a rendezvény promócióját saját weboldalukon, szociális hálókon, 
plakátokon és egyéb média megjelenésekben. 

• A szervezők információt nyújtanak a faluban és a környéken lévő szálláslehetőségekről. 
 
 

Az árusok vállalásai: 
• A jelentkezési lap elküldésével elfogadják a Jurtanapok Kézművesek Utcájának 

Részvételi feltételeit és szabályzatát. 

• A helypénzt a fesztivál ideje alatt a szervezők által kijelölt személynek készpénzben 
kifizetik. 

• Az árusok vállalják, hogy a vásár ideje alatt sátruk nyitva tart a látogatók előtt és 
biztosítják az értékesítést (korábban nyitni, később zárni lehet). 

• A vásár ideje alatt a sátorhelyet és környékét rendben tartják. 
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Egyéb fontos rendelkezések: 
• A szervezők nem vállalják a felelősséget az időjárás okozta károkért, tűzkárokért, a 

rossz minőségű vagy más standardú villanyelosztók miatti áramkiesésekért. 

• A szervezők nem vállalják a felelősséget a lopásért. 

• A szervezők nem vállalják a felelősséget az esetleges adó- és vámhivatali 
ellenőrzésekért. 

• Felmerülő kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal a kezmuvesek@jurtanapok.sk 
címen. 

 

 

 

Szabados Zsolt 

Zele törzs 
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