XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál
2020. március 7-8.
Részvételi feltételek
Az Ásványfesztivál karakterének és színvonalának
fenntartása érdekében a Szervezőbizottság a MAMIT
vezetőségének egyetértésével a következő részvételi
feltételeket alkalmazza:
 A kiállításra kerülő anyagnak szorosan illeszkednie kell
az Ásványfesztivál profiljához (ásványok, kőzetek,
kövületek,
ásványokból
készült
ékszerek
és
ajándéktárgyak, ásványokkal kapcsolatos kiadványok és
nyomtatványok) és a vonatkozó jogszabályokhoz.
 Tilos szintetikusan előállított, vagy módosított
ásványpéldányokat kiállítani a Díszaulában (A-E
szektor, színpad). Ez alól kivételt képeznek a színezett
achát termékek.
 A Fesztivál egész területén tilos utánzatokat,
szintetikusan előállított, vagy módosított ásványokat,
kövületeket, ásványokból készült ékszereket, vagy
ajándéktárgyakat kiállítani anélkül, hogy a kiállító erre
magyar nyelven nyomtatott, jól láthatóan kihelyezett
felirattal felhívná az érdeklődő figyelmét.
 A Fesztivál egész területén tilos ezotériára utaló
megtévesztő ásványnevek használata.
 Tilos minden olyan tárgy kiállítása, amelyik a kulturális
örökség védelme alá esik.
 A kiállításra szánt termékkört a jelentkezési lapon meg
kell nevezni. A rendezvényen kizárólag a szervezők
által – pontos kiállítói hellyel együtt – visszaigazolt
termékkör állítható ki.
 Egy kiállító maximum 4 asztalt igényelhet.
 A Magyar Minerofil Társaság tagjainak az A-E
szektorokban 15%, míg az F-L szektorokban 10%
kedvezményt biztosítunk. Ez a kedvezmény csak akkor
vehető igénybe, ha a kiállító az asztalok legalább 50%án kizárólag feldolgozatlan, természetes ásvány-, illetve
kőzetpéldányokat állít ki.
 A kiállítói helyeket a befizetett jelentkezések
ismeretében osztjuk be, amiről a kiállító február 12-ig
értesítést kap.
 Jelentkezését a kitöltött és aláírt Jelentkezési Lap
visszaküldése, valamint az igényelt szolgáltatások
díjának befizetése után fogadjuk el.
 Befizetését banki átutalással intézheti az University
Sportmarketing Kft. számlájára:
OTP Bank: 11734004-20506601
Kérjük, közleményként tüntesse fel: Ásványfesztivál
2020 illetve a regisztráció során megadott nevet



Jelentkezésének elfogadásáról a Jelentkezési lap
kézhezvételétől, és a részvételi díj befizetésétől
számított 5 munkanapon belül visszaigazoló e-mailt
küldünk.
A szervezők által biztosított szolgáltatások
Szolgáltatás
Egységár (Ft/db)
a)
b)
Díszaulában
24.000 Ft
26.000 Ft
(A-E szektor, színpad)
A főépületben
20.000 Ft
22.000 Ft
(F-J szektor)
A főépületben
16.000 Ft
18.000 Ft
(K-L szektor)
Díjmentes állandó belépő(k)
További állandó belépő
felnőtt
500 Ft
diák/nyugdíjas
300 Ft











A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Az ártáblázat a) oszlopában megadott alapárak 2020.
február 1. előtti befizetésre vonatkoznak.
Ennél későbbi, illetve a rendezvény előtt a helyszínen
történő befizetés esetén a b) oszlop díjtételei
érvényesek.
Díjmentesen maximum a foglalt asztalok számával
megegyező számú állandó belépő igényelhető.
Az előre megrendelt asztalokat március 7-én 10 óráig
tartjuk fenn. Ha Ön ennél később érkezik, kérjük, azt
részünkre idejében jelezze. Az asztalok mérete: A-G +
Színpad szektor: 0,9 m2 (1 m széles és 0,9 m mély); HL szektor: 0,84 m2 (1,1 m széles és 0,75 m mély).
Az asztalok elrendezéséről a Jelentkezési Lap
hátoldalán kap információt. Kisebb változtatások
felmerülhetnek.
Lehetőséget biztosítunk a péntek esti bepakolásra 16:00
és 20:00 óra között.
A technikai bejáratokon való bepakolás kezdete, illetve
az asztalok elfoglalása és a kipakolás kezdete március
6-a, péntek 16:00.
A befizetett árért a kiállítói helyfoglaláson kívül
nyújtott szolgáltatások: 1 db műsorfüzet, asztalonként 1
db szék, 1 db csatlakozási lehetőség a 230V-os
elektromos hálózatra, valamint a kiállítói terület péntek
és szombat éjszakai őrzött zárva tartásának biztosítása.

Az űrlapot kérjük nyomtatott betűvel kitölteni és e-mailen vagy postai úton visszajuttatni! Telefonon jelzett
igényt és regisztrációs szándékot technikai okokból sajnos nem áll módunkban elfogadni.

University Sportmarketing Kft.
Ásványfesztivál 2020
3532 Miskolc, Liszt F. u. 16/A.

Tel.: (+3620) 347-40-90 (Kércsi-Tóth Katalin)
E-mail: asborze@uni-miskolc.hu
Internet: www.asvanyfesztival.hu

XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál
Jelentkezési lap
Név: __________________________________________________________________________________
Cím: __________________________________________________________________________________
Számlázási név: _________________________________________________________________________
Számlázási cím: _________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________
e-mail: ___________________@___________________
MAMIT tagsági igazolvány száma: __________________________________________________________
Alulírott, a XXXVIII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál részvételi feltételeit tudomásul veszem, az általam
igényelt szolgáltatások kalkulált árát a részvételi feltételeknek megfelelően határidőre befizetem.
Kiállítói helyfoglalás
Egységár (Ft/db)
2020. február 1. előtti
2020. február 1. utáni
befizetéssel
befizetéssel
Díszaulában
24.000 Ft
26.000 Ft
(A-E szektor, színpad)
(MAMIT: 20.400 Ft) (MAMIT: 22.100 Ft)
Főépület 1
20.000 Ft
22.000 Ft
(F-J szektor)
(MAMIT: 18.000 Ft) (MAMIT: 19.800 Ft)
Főépület 2
16.000 Ft
18.000 Ft
(K, L szektor)
(MAMIT: 14.400 Ft)
(MAMIT: 16.200 Ft)
Díjmentes állandó belépő(k) (max. az igényelt asztalok száma)
500 Ft
További állandó felnőtt belépő(k)

Igényelt
mennyiség

300 Ft

További állandó diák/nyugdíjas
belépő(k)

Fizetendő
összeg

db

Ft

db

Ft

db

Ft

db
db

Ft

db

Ft

Összesen

Ft

Árusítani kívánt termékkör (pl.: ásványpéldányok (feldolgozatlan, legfeljebb egy felületén vágott, vagy csiszolt példányok),
ásványokból készült ajándéktárgyak, ásványokból, ásványok felhasználásával készült ékszerek, kövületek, preparátumok,
ásványbányászati nyersanyagból készült termékek, a Fesztivál tematikájához illeszkedő könyvek, kiadványok)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Megjegyzés, igények:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Kérem a MAMIT kedvezmény figyelembe vételét
……………………………………………..,

…….…. év ………………………… hó ………….. nap
…………………………………………..
cégszerű aláírás
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