
KÉZMŰVES VÁSÁR SZABÁLYZATA
SZENT GYÖRGY NAPOK

2023. április 28 – 30.

1. Az esemény megnevezése: Kézműves vásár, Szent György Napok
2. Az esemény szervezője: Kónya Ádám Művelődési Ház, Székhelye: Sepsiszentgyörgy,

Kossuth Lajos u. 13, Kovászna megye.
3. Időtartama:

a. Beiratkozási időszak: 2023. február 20. – március 26., 23:00 óra
b. Az iratcsomók elbírálása: 2023. máricus 28–29.
c. Az eredmények kifüggesztése: 2023. március 30.
d. A vásár ideje: 2023. április 28– 30., 10:00 és 20:00 óra között

4. A vásár helyszíne: Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre utca, 1918. December 1. utca,
Szent György tér

5. Résztvevő kategóriák:
kézművesek, mesterek, kézműves iparosok

6. Rendelkezésre álló helyek száma:
220 darab 3x3 méteres hely
A résztvevők saját tulajdonú 3x3 méteres fehér sátrakba rendezhetik be a vásári
standot.

7. Beiratkozási eljárás:
A vásárra azok a jogi személyek (EV., EC., Kft., Kft-I., Rt., Egyesület, Alapítvány),
jelentkezhetnek, akik rendelkeznek működési engedéllyel. A résztvevők kizárólagosan
kézzel készített kézműves, iparművészeti vagy saját tervezésű árucikkeket
értékesíthetnek.

A jelentkezési iratcsomónak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

- elektronikusan kitöltött beiratkozási űrlap:
https://forms.gle/KotSwq9WkMixGbwW6 ;

- a jogi személy bejegyzési bizonylatának másolata;
- 2 fénykép az eladni kívánt termékekről és 1 fotó a kiállító stand kinézetéről.

8. Az elbírálás menete:
a. A jelentkezési iratcsomókat egy 3 tagból álló bizottság ellenőrzi az alábbi

szempontok szerint:
i. a beadott iratcsomó tartalmazza a bejelentkezéshez szükséges összes

dokumentumot,
ii. az eladásra kínált termékek kizárólagosan kézzel készített kézműves,

iparművészeti vagy saját tervezésű árucikkek lehetnek,
iii. a termékek és a stand külalakja megfelel a vásár arculatának.

b. Azok a jelentkezők, akik nem teljesítik a fentiekben felsorolt feltételeket, nem
vehetnek részt a vásáron.

https://forms.gle/KotSwq9WkMixGbwW6


c. A bizottság döntése a felvételt nyert résztvevőkről végleges, fellebbezésre
nincs lehetőség.

d. Az eredményeket a www.szentgyorgynapok.ro, www.zilelesfantugheorghe.ro
honlapokon lehet megtekinteni vagy a Kónya Ádám Művelődési ház
székhelyén, a Kossuth Lajos utca 13. szám alatt.

e. A vásáron való részvételre jogot nyert résztvevők a szervező által kijelölt
helyeiket foglalják el. A szervezők döntését utólag módosítani nem lehet,
fellebbezésre nincs lehetőség.

9. Részvételi díj:
A Kónya Ádám Művelődési Ház Konzultatív Tanácsának Üléséről készült 240 / 2023.02.09-es
számú jegyzőkönyve szerint, a vásáron való részvételi díjak a következők:

- kézművesek, mesterek, kézműves iparosok: 60 lej/nap, összesen 180 lej/3 nap.

A résztvételi díjakat nyugta ellenében, készpénz formájában a Városi Kulturális Szervezőiroda
munkatársai fogják összegyűjteni 2023. április 28.-án.

10.A vásáron résztvevők magatartási kódexe:
A vásáron a résztvevőknek a következő szabályokat kell tiszteletben tartaniuk a
rendezvény teljes ideje alatt:

a. a stand berendezése 8:00 és 10:00 óra között történik, felügyelete és
működtetése pedig 10:00 és 20:00 óra között;

b. a vásár területére a gépjárművel való bejárás csak 0:00 és 7:00 óra között
engedélyezett;

c. a vásáron a résztvevőknek folyamatosan szakmai, kedves és tisztelettudó
magatartást szükséges tanusítaniuk úgy az ügyfelek, mint a vásár szervezőinek
irányában;

d. a vásáron a résztvevők tiszteletben tartják a tevékenységükre vonatkozó
érvényes jogszabályokat;

e. a vásár résztvevői kötelesek kizárólag az általuk beküldött fényképen szereplő
portékákat árusítani, ellenkező esetben a szervezőknek jogában áll a nem
megfelelő portékákat a vásár idejére elcsomagoltatni;

f. azok a résztvevők, akik nem tartják tiszteletben a magatartási kódexet, nem
kapnak részvételi jogot a következő 2 évben rendezendő hasonló
eseményekre, illetve feljegyzésre kerülnek a kitiltott résztvevők névsorába;

g. a legtöbb 2 óra késés illetve a vásári nyitvatartás nem betartása kizárást von
maga után;

h. a vásárosok kizárólag 3X3 méteres, saját, fehér színű sátorral vehetnek részt
i. a vásárosok a portékáikat kizárólag a 3X3-as sátor területére rakhatják ki, a

sátor előtt illetve mellett árucikkek kipakolására nincs lehetőség;
j. eső vagy hó esetén a vásári sátrak védettségére kizárólag átlátszó, műanyag

takarás használható, ezeket kizárólag a sátrak belső felére lehet felszerelni;
k. a vásár résztvevői kizárólag biológiailag lebomló vagy komposztálható

csomagolóeszközökben kínálhatják termékeiket;

http://www.szentgyorgynapo.ro
http://www.zilelesfantugheorghe.ro


l. a résztvevők az elfoglalt helyeket tisztán hagyják maguk után, a vásár idején
termelt hulladékokat az eseményen az erre a célra külön kijelölt
hulladékgyűjtő pontokhoz viszik. A résztvevők kötelesek a gyalogos forgalom
számára kijelölt környéken minden szemetet eltávolítani, amely a saját
tevékenységük eredménye. Ellenkező esetben a használt felület környékének
eltakarításához kötődő költségek terhelik a résztvevőket.

11. További információk:
Kiegészítő információért hívják a 0267 312 104-es telefonszámot vagy látogassanak el a
www.szentgyorgynapok.ro weboldalra.

https://www.szentgyorgynapok.ro/

