XXXII. NEMZETKÖZI BONSAI ÉS SUISEKI KIÁLLÍTÁS
HUNGARY, SZÉKESFEHÉRVÁR
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Általános Szerződési Feltételek
A XXXII. Nemzetközi Bonsai és Suiseki Kiállítás Székesfehérvár szervezője:










Cégnév: Magyar Bonsai Szövetség
Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 46. X/103
Levelezési cím: 2143 Kistarcsa Diófa u.20
Bankszámlaszám: BB NYRT 10102093-08707500- 01003001
Adószám: EU adószám: 182232275-1-43
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: 01-02-0014453
A nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
E-mail: magyarbonsaiszovetseg@gmail.com
Telefon: +36 30 297 4707

Regisztrációs határidő: 2016. április 15.
Programok
Az egyes programok leírása megtalálható a honlapon. A szervezők fenntartják a jogot a programok
megváltoztatására, ha a körülmények megkövetelik. Az ebből eredő kárért szervezőket nem terheli
felelősség, és a regisztráció érvényes marad. Ha egy programot törölni kell, a részvételi díj ehhez a
programhoz kapcsolódóan visszafizetésre kerül. További igények szervezők felé érvényesíthetők.
Regisztráció a programokra
Minden résztvevőnek meg kell győződnie arról, hogy a regisztráció teljesült, azaz minden kiválasztott
program tétel szerepel a visszaigazoló e-mailben, amelyet a regisztráció befejezése után négy
munkanapon belül minden résztvevő megkap.
A programok részleges vagy teljes lemondása
A programok részleges vagy teljes lemondását írásban kell megtenni a következő e-mail címen:
eba2016hungary@gmail.com. Az e-mail érkezési időpontja határozza meg a lemondási díj mértékét.
A regisztrációs csapat négy munkanapon belül válaszol és megerősíti lemondás tényét. A törlés csak
akkor lép érvénybe, miután a résztvevő megkapta a lemondás megerősítését. A résztvevő felelőssége,
hogy megkapja a lemondásról a megerősítést és a program törlését elfogadták a szervezők.
A regisztráció utolsó időpontja: 2016. április 15.
Lemondás: 2016. április 15-ig történő lemondás esetén a befizetett teljes összeg visszafizetésre kerül.
2016. április 30-ig történő lemondás esetén a befizetett összeg 60%-a kerül visszafizetésre. Ezt követő
lemondás esetén nincs lehetőség a befizetett összeg visszafizetésére.
Szálloda foglalás
A szobafoglalást a résztvevők egyénileg intézik. A szervezők megállapodást kötöttek három
szállodával, ahol jelszó ellenében kedvezményes áron juthatnak szobákhoz erre az eseménye. A
szállodák listáját és áraikat a honlapon lehet megtalálni. A szervezők nem továbbítanak foglalást a
szállodák felé. A foglalás lemondásából eredő következmények a résztvevőt terhelik.
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Minden további szállodai szolgáltatás, mint például a mini-bár, fizetős TV, telefon, wellness,
vendéglátás stb. nem képezik részét a speciális ajánlatnak. Minden további szolgáltatást a részvevőnek
kell fizetnie közvetlenül szállodában.
Az általános szerződési feltételek változása
Ezek a feltételek előzetes értesítés nélkül megváltozhatók. A résztvevők előzetes értesítés nélkül
elfogadják a kisebb módosításokat. Amennyiben anyagi jellegű módosítások történnek, a résztvevők
e-mailben tájékoztatást kapnak.
Egyéb rendelkezések:
1. A szervezők gondatlanságból vagy vis maior esetén bekövetkezett kárért nem vállalnak
felelősséget. A Szervező Bizottság nagy gondossággal állította össze a fenti információkat, de
nem vállal felelősséget az esetleges adatgyűjtésből származó hibáért és hibás adatátvitelért. A
teljesítés és a kizárólagos bírói illetékesség helye Budapest, Magyarország. A megállapodás
értelmezésére a magyar jog az irányadó. A résztvevők felelősek a szükséges utazási és
biztosítási dokumentumok beszerzéséért, beleértve, de nem kizárólag az orvosi és
felelősségbiztosítási dokumentumokat is. Minden résztvevő magáért felel.
2. A Szervező Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik résztvevő nyilvántartásba
vételét indoklás nélkül elutasíthatja. .
3. Útlevél és vízum a résztvevők felelőssége.
4. A résztvevők számára ajánlott az utas- és balesetbiztosítás a rendezvény idejére. Megjegyzés:
Az EBA és az ESA rendezvényén való részvétel - beleértve az oda és visszautazást is kizárólag a résztvevő saját felelősségére történik.
5. A rendezvényen az épületeken belül tilos a dohányzás.
6. Minden résztvevőnek a rendezvény látogatásához érvényes karszalaggal kell rendelkeznie.
Átvétele a regisztrációs pultnál történik. Elvesztése esetén kérjük, hogy értesítse a
szervezőket. A karszalag pótlásának adminisztratív költsége a résztvevőt terheli.
7. Minden résztvevőnek fényképes okmánnyal kell rendelkeznie, amelyet a belépésnél
ellenőrizhetnek. Ha nem tudja igazolni magát, nem jár visszatérítés az elutasított
szolgáltatások árából.
8. Ha kérdése van vagy problémája támad, forduljon a Szervező Bizottság tagjaihoz, akik
minden tőlük telhetőt megtesznek a megoldás érdekében.
Belépőjegyek
A Szent István Művelődési Házban tartott rendezvények látogatása díjköteles. A látogatók karszalagot
kapnak a vásárolt belépőjegy típusának megfelelően.
A napi belépőjegy a vásárlás napján érvényes. A belépőjegy nem átruházható és nem váltható vissza.
10 év alattiak belépése ingyenes.
A New Talent Contest résztvevőinek és a kiállítóknak a belépés ingyenes.
A Hiemer Házban megrendezésre kerülő programok látogatása díjtalan.
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Belépő jegyek árai
Jegy típusa

Ár (Ft)

Jegy jellemzője

Felnőtt napi belépő kiállításra péntek

500,-

lila karszalag
fehér karszalag
(szombat)

Felnőtt napi belépő kiállításra szombati és
vasárnapi napokon

1.000,-

Tanuló/nyugdíjas napi belépő

600,-

sárga karszalag

Kedvezményes jegy (Székesfehérvár kártya)

600,-

sárga karszalag

3 napos normál bérlet

2.500,-

zöld karszalag

Csoportos napijegy (min. 10 fő)

600/fő,-

kék karszalag

Rendező, kiállító, hosztesz, NTC résztvevő

ingyenes

piros karszalag

szürke karszalag
(vasárnap)

Gálavacsora
Gálavacsora voucher

12 600 HUF/fő

40 €
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Kereskedési helyek bérlése
A regisztrációs felületen beérkezett igények minden esetben visszaigazolásra kerülnek (e-mail-ben).
A regisztrálónak az értesítéstől számított 5 nap áll rendelkezésre a visszaigazolt adatok elfogadására.
Visszaigazolás esetén a helyfoglaló megrendelés (szerződés) létrejöttnek tekintendő.
A visszaigazolás tartalmazza az árusító hely pontos helyét, a biztosított négyzetmétert, valamint a
fizetendő bérleti díjat. A visszaigazolással egy időben postázásra kerül a számla. A számla HUF-ban
kerül kiállításra, fizetési határideje 10 nap. Fizetési mód: banki átutalás.
Határidőben ki nem fizetett számlák esetén a megrendelés érvényét veszti.
A regisztráció utolsó időpontja: 2016. március 31.
Lemondás: 2016. április 15-ig történő lemondás esetén a befizetett teljes összeg visszafizetésre kerül.
2016. április 30-ig történő lemondás esetén a befizetett összeg 60%-a visszafizetésre kerül. Ezt követő
lemondás esetén nincs lehetőség a befizetett összeg visszafizetésére.
A kereskedési hely berendezése: megrendelt m²-nek megfelelő asztal (ok), két darab szék, kiépített
220V csatlakozási lehetőség.

Árusító helyek bérleti díja
Szélesség

Mélység

Négyzetméter

Napok
száma

HUF/hely

EUR

3

3

9

3

72 900,00 Ft

237,00 €

A opció

2

3

6

3

54 000,00 Ft

175,00 €

B opció

4

3

12

3

97 200,00 Ft

315,00 €

C opció

5

3

15

3

108 000,00 Ft

350,00 €

D opció

8

3

24

3

151 200,00 Ft

490,00 €

Pavilonok
Nagy sátor

A kereskedők az általuk értékesített árukhoz a magyar jogszabályoknak megfelelő számlát
kötelesek biztosítani a vevők részére.
Az éjszakai őrzésről a rendezők gondoskodnak. A Magyar Bonsai Szövetség a regisztrációt
követően a hatályos jogszabályokkal és a jelen Üzletszabályzat adatvédelmi rendelkezésekkel
összhangban kezeli a megadott adatokat.
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Fakultatív városnézési programok
A regisztrációs felületen beérkezett igények minden esetben visszaigazolásra kerülnek (email-ben).
Fakultatív túrák árai
Túra

Ár (Ft)

EUR

Városnézés Székesfehérvár

14 200 Ft

45 €

Kirándulás Budapestre

23 600 Ft

75 €

A Bolla Travel utazási iroda fenntartja magának a jogot, hogy a túrát lemondja, ha nincs elegendő
számú résztvevő (min 15 fő túránként). Ebben az esetben a Bolla Travel utazási iroda törekszik arra,
hogy megfelelő alternatívát kínáljon fel, vagy részben visszatérítse annak árát. A résztvevőknek meg
kell felelniük a Bolla Travel utazási iroda általános szerződési feltételeinek.

Jognyilatkozat
Tilos a Magyar Bonsai Szövetség engedélye nélkül a nevet, képeket, logót felhasználni. A
webldalakon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői
jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Magyar Bonsai Szövetség írásos engedélye nélkül sokszorosítani,
terjeszteni vagy felhasználni.
Jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezései az irányadók.

