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2011-ben első alkalommal kerül megrendezésre a Bólyi Utazási, Gasztronómiai és Szabadidős Börze. 

Rendezvényünk helyszíne az Erzsébet Vigadó 200 m2-es nagyterme. A börze kiváló lehetőséget biztosít a 

kiállítóknak, hogy bemutassák termékeiket, szolgáltatásaikat az érdeklődő nagyközönségnek. 

 

Néhány érv amiért érdemes kiállítóként megjelenni a Börzén: 

- rendkívül kedvező stand és asztal árak 

- tapasztalt kiállításszervező és kiállításépítő kollégák 

- sajtómegjelenés 

- ingyenes belépés a látogatók számára 

- ingyenesen igénybevehető konferenciatermek a kiállítók részére az épületen belül  

      (120 fős moziterem projektorral, valamint 30-50 fős előadóterem) 

- a nagyterem saját színpaddal rendelkezik, ahol lehetősége van a kiállító cégeknek bemutatkozni 

- a színpadon hazai és nemzetközi kulturális csoportok színesítik a 3 napos programot 
 

 

Tematika:  

 
Nyaraló programok, Körutazások, Aktív pihenés, Kulturális programlehetőségek (múzeumok és kiállítások, 

színház, könnyű,-és komolyzenei koncertek, kulturális örökségi helyszínek, stb.) Zarándokutak, Utazási 

irodák, Idegenforgalmi hivatalok, Szállodák, Hotelek, Kempingek, Panziók, Polgármesteri Hivatalok, 

Önkormányzatok, Tourinform irodák, TDM irodák, Kulturális intézmények, Rendezvényszervezők, 

Élményfürdők, Gyógyfürdők, Közlekedési társaságok, Közlekedési eszközök, Falusi Turizmus, 

Lovasturizmus, Borturizmus, Borutak, Egészségturizmus, Szakújság,-szakkönyv,-útikönyv,-térképkiadók, 

Biztosítótársaságok, Bankok,  Gasztronómia, Élelmiszeripar, Szabadidő, Sport, Európai Unió 

 

A kiállítás ideje alatt lehetőséget és helyet biztosítunk szakmai programok lebonyolítására. 

 

Díszvendég: Heroldsberg és környéke (Németország) 

 

 

Kapcsolattartó munkatársaink: Wehringné Kálmán Ildikó, Weninger Eszter és Rafa-Gyovai Dániel.  

(Tel.: 06-69/868-230, 69/368-100, 06-20/913-6750, E-mail: ekf@boly.hu, vigado@boly.hu, 

boly@tourinform.hu ) 

 

 

RReemméélljjüükk,,  ÖÖnntt  iiss  kkiiáállllííttóóiinnkk  iilllleettvvee  llááttooggaattóóiinnkk  kköözzöötttt  üüddvvöözzööllhheettjjüükk!!  
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I. Bólyi Utazási, Gasztronómiai és Szabadidős Börze 

Bóly, 2011. április 1-3. 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 
2011. április 1.  (péntek)        11 – 18 óráig 
                     2. (szombat)       10 – 18 óráig 
                     3. (vasárnap)      10 – 17 óráig 

 

Jelentkezési határidő: 2011. március 11. 
 

Kiállító cég neve:________________________________________________________ 

Címe:____________________________Levelezési címe:________________________ 

Tel.:____________________Fax:___________________E-mail:__________________ 

Tevékenység:___________________________________________________________ 

Cégvezető:________________________________Titulusa:______________________ 

Kapcsolattartó neve:________________________Beosztása:_____________________ 

Tel.:_________________________________E-mail:____________________________ 

Számlázási név:_____________________________Cím:________________________ 

Bankszámlaszám:____________________________Adószám:____________________ 

Épített fedett kiállítási terület díj Igényelt terület 

Stand: min.4 m2                                8.700.- Ft/m2 m2 

A stand ár tartalmazza: Területdíj + alapinstalláció építése Syma elemekből, fehér laminált határoló 
falak, frízpanel, egységes frízfelirat, 1db infopult, 1db asztal, 2db szék. 

A felsoroltakon felüli igényt a kivitelezési és szolgáltatási megrendelőben kérjük kitölteni. 

 

Frízfelirat szövege (csak stand bérletnél):……………………………………………………………………………… 

A kiállítók az általuk hozott saját készítésű frízfeliratokat és emblémákat is használhatják a frízpanelen. 

  

Asztalbérlet                                      10.000.-Ft/asztal db 

Szabad terület az udvaron                 10.000.- Ft/jármű  db 

 

Intézményünk alanyi Áfa mentes, ezért az árakat áfa nem terheli. 

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el! 

Fizetési határidő:2011. március 18. 
 

Aláírásommal igazolom, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismertem és elfogadtam. A felek közötti szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik a Jelentkezési lap, az Általános Szerződési Feltételek, és a felek közötti esetleges további 
írásbeli nyilatkozatok. 

Dátum:________________________                      Cégszerű aláírás:______________________ 

 

EErrzzsséébbeett  VViiggaaddóó  ééss  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr,,  TToouurriinnffoorrmm  IIrrooddaa  BBóóllyy  

    77775544,,  BBóóllyy,,  EErrzzsséébbeett  ttéérr  11..  
TTeell..::6699//886688--223300,,  2200//991133--66775500,,  ,,FFaaxx::  6699--336688--110000  

EE--mmaaiill::  eekkff@@bboollyy..hhuu,,  vviiggaaddoo@@bboollyy..hhuu,,  bboollyy@@ttoouurriinnffoorrmm..hhuu    
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Általános Szerződési Feltételek 
 

 
1.Szerződés létrejötte 
1.1.A szerződő felek az Erzsébet Vigadó és Városi 
Könyvtár (7754 Bóly, Erzsébet tér 1.)  továbbiakban 
Rendezvényszervező, másrészről a Jelentkezési lapot 

kitöltő és aláíró cég, továbbiakban Kiállító. 
1.2. A Szerződés létrejötte szempontjából a 
Rendezvényszervező ajánlati felhívásának minősül a 
Kiállítónak megküldött Jelentkezési lap és az Általános 
Szerződési Feltételek, míg az ajánlati felhívás 
elfogadásának minősül a Kiállító részéről a Jelentkezési 
lap cégszerűen aláírt példányának megküldése a 
Rendezvényszervező részére. 
1.3. A Jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányának 
megküldésével a Kiállító nemcsak az ajánlat 
elfogadásáról nyilatkozik, hanem igazolja, hogy 
megismerte és elfogadta az Általános Szerződési 
Feltételeket, melyek a szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik. 
1.4. A Rendezvényszervező a Jelentkezési lap 
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül 
visszaigazolja a jelentkezést a Kiállító felé, és február 
végén elküldi a számlát. Az érvényes jelentkezés 
feltétele a cégszerűen  aláírt Jelentkezési lap, valamint 
a részvételi díj kiegyenlítése. 
1.5. Érvényes jelentkezés esetén, a 
Rendezvényszervező kijelöli a Kiállító részére 
biztosított standhelyet, melyről a helyszínrajzot 
megküldi a Kiállítónak. Amennyiben a Kiállító a 
Jelentkezési lapon megjelölt és standtípusra vonatkozó 
igénye teljes egészében kielégítésre kerül, úgy a felek 
közötti szerződés automatikusan létrejön.  
2. A Kiállító részvételi minőségének kategóriái 
2.1. Kiállító a Jelentkezési lapot kitöltő cég, szervezet 
vagy magánszemély, akivel a Rendezvényszervező 
szerződéses kapcsolatban áll, aki egyben a kiállítással 
összefüggő számlák címzettje is. A Kiállító a 
Jelentkezési lapot vagy önmaga nevében, vagy 
kollektív kiállítás összefogójaként, vagy a Kiállító 
megbízottjaként tölti ki, és mint szerződő fél fizeti a 
részvétel költségeit. Valamennyi esetben a „Szerződő 
fél adatainál” kell a Kiállító nevét a Jelentkezési lapon 
feltüntetni. 
2.2. A Kiállító önálló részvétele esetén saját 
standrésszel van jelen a kiállításon, de az általa bérelt, 
leszerződött standon Társkiállítók részére is 
biztosíthat részvételi lehetőséget. Ezen cégek adatait a 
Rendezvényszervezőnek meg kell küldeni. 
2.3. A Kiállító kollektív kiállítás összefogójaként 
nemzeti/tartományi, szövetségi vagy kamarai 
részvétel szervezőjeként köt szerződést a 

Rendezvényszervezővel, de nem feltétlenül jelenik 
meg a kiállításon saját standrésszel. Az általa 
szervezett kiállítók adatait Társkiállítóként adja meg. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Bérelt kiállítási terület 
3.1.A Rendezvényszervező a Kiállító által a 
Jelentkezési lapon megjelölt igény alapján, a szakmai, 
biztonsági és műszaki lehetőségeket figyelembe véve 

kijelöli a kiállítási területet, melyért a helydíj fizetendő. 
A Kiállításszervező által kijelölt bérelt terület 
önhatalmúlag nem cserélhető, mérete nem 
változtatható és nem adható tovább. 
3.2. A Rendezvényszervező a kiállítási tárgyakért nem 
vállal felelőséget. A kiállítás zárásától reggeli nyitásig a 
terem riasztóval van ellátva 
4. Fizetési feltételek 
4.1. A kiállítás helydíja, a standépítési szolgáltatás, és 
egyéb szolgáltatások a számlán szereplő fizetési 
feltételek szerint fizetendők. Számlát terembérletről 
illetve eszközhasználatról tudunk kiállítani. 
Intézményünk alanyi Áfa-mentes, ezért a 
számlát Áfa nem terheli. Amennyiben a számlán 
szereplő összeg a megjelölt határidőig nem érkezik be 
a Rendezvényszervező számlájára, az átutalás 
megtörténtét a Kiállító köteles banki bizonylattal 
igazolni. 
4.2. A kijelölt kiállítási területen a stand építése és 
berendezése csak a helydíj kiegyenlítése után 
kezdhető meg. 
4.3. Ha a Kiállító a rendezvény zárónapjáig nem tesz 
eleget fizetési kötelezettségeinek, a 
Rendezvényszervező zálogjoggal élhet. 
5. Műszaki előírások 
A kiállítási stand felépítéséhez szükséges anyagoknak 
meg kell felelniük a hatályos szabványoknak, 
biztonsági és tűzvédelmi előírásoknak. 
6. Lemondás, reklamáció, jogvita 
6.1. Az érvényes jelentkezést 2011. február 22-ig 
lehet visszamondani. Ezután követő lemondás esetén 
a  helydíj nem kerül visszafizetésre.  
6.2. Ha a Kiállító a részére kijelölt kiállítási területet a 
nyitás napján nem foglalja el, a Rendezvényszervező 
azt minden visszatérítési és kártérítési kötelezettség 
nélkül más kiállítónak bérbe adhatja. A meg nem 
jelenő Kiállító a helydíj visszatérítésére nem jogosult. 
6.3. A Kiállító a rendezvénnyel kapcsolatos 
reklamációit, a felmerülést követő 24 órán belül, de 
legkésőbb a rendezvény bezárásáig, a számlázással 
kapcsolatos észrevételeit a számla kézhezvételét 
követő 3 napon belül írásban kell jeleznie a 
Rendezvényszervező felé. A Rendezvényszervező a 
megadott határidők utáni reklamációt, a 
bizonyíthatóság és felelősség megállapításának 
hiányában utólag nem tudja elfogadni. 

6.4. A felek igyekeznek vitás ügyeiket békés úton 
rendezni. A felek, jogviták esetében a Baranya Megyei 
Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
 
 
 

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár, Tourinform Iroda Bóly 
  7754, Bóly, Erzsébet tér 1. 

Fax: 69-368-100 
Tel.:69/868-230, 20/913-6750 

E-mail: ekf@boly.hu, vigado@boly.hu, boly@tourinform.hu  
Web: www.boly.hu 
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Kivitelezési és Szolgáltatási megrendelő 

 

A megrendelőben szereplő tételek csak az Erzsébet Vigadó által építetett  standok 

esetén  vehetőek igénybe! 

Az épített standokhoz egységes frízfeliratot biztosítunk, melynek színe kék. 

 

Megnevezés Méret Egységár 

(db) 

Igény 

Elválasztó fal 100 x 250 2.000.-  

Elválasztó fal 50 x 250 1.800.-  

Függönyös fal 100 x 250 2.000.-  

Harmonika ajtó 100 x 250 4.000.-  

Infopult 100/50 x 755, 50/50 x 75, 

100/50 x 100, 50/50 x 100 

 

4.000.- 

 

Üveges pult 100/50 x 75 5.000.-  

Épített, vagy mobil polc 50/50 x 3 polclap 4.000.-  

Vitrin 2 db oldal üveggel 100/100  x 250 

50/100  x 250 

50/50    x 250 

 

7.500.- 

 

Tolóüveg + zár 100 x 120 2.500.-  

Tárló  4.500.-   

Szék    1.000.-  

Asztal    2.000.-  

    

Különterem (30, 40 fős emeleti 

illetve 120 fős Mozi terem 

projektorral) 

Előzetes egyeztetés esetén 

ingyenesen biztosítjuk 

  

Internet hozzáférés Ingyenes WIFI a 

nagyteremben, illetve 

internet kapcsolat a mozi 

teremben 

         

 

 

A kiállítók az általuk hozott saját készítésű frízfeliratokat és emblémákat is 

használhatják a frízpanelen. 

 
Intézményünk alanyi Áfa mentes, ezért az árakat áfa nem terheli. 

 

 
 
Dátum:________________________     Cégszerű aláírás:______________________ 
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