FELHÍVÁS KÉZMŰVESEK, VÁSÁROZÓK RÉSZÉRE
Betyáros idők jönnek, avagy ballagás másképp! Újra Betyár bazár!
A betyárvilág hagyományai, szokásai elevenednek meg a hagyományteremtő céllal megrendezendő Mátrai
Betyár Ballagáson 2019. június 15‐én, szombaton, Sástón, melyre várjuk a tisztelt kézművesek, vásározók
jelentkezését!
A Mátrai Betyár Ballagás a jó mátrai borok és a méltán híres helyi gasztronómiai értékek köré szerveződik.
Zenében sem lesz hiány, hiszen a hazai népzenei alapokhoz visszanyúló együttesek koncertjei váltják
egymást a fesztiválszínpadon, és bizonyosan felhangzik majd a Kerekes Band jó néhány örökbecsűje is,
hiszen a betyárosan jó hangulatról a hazai ethnofunk egének állócsillaga (is) gondoskodik majd.
A gasztronómia jegyében nem „csak” a helyi alapanyagokból készülő ételek és termékek kínálnak ízélményt,
de egy főzőversenyt is szerveznek, melynek nem kisebb célja lesz, mint egy új étek, a hivatalos mátrai
betyárétek megalkotása lesz.
A méltán népszerű mátrai borászatokat is kihívás elé állítják a szervezők, megkóstolhatjuk a betyárok borait,
de a betyárok pálinkáját is, továbbá más betyáros kézműves termékekkel is találkozhatunk.
A zene, a bor és az ételek mellett rengeteg szabadidős, családi, szórakoztató kiegészítő program is várja a
vendégsereget Mátrafüreden is a Gasztrofilmek fesztiválja kísérőprogramjaként a szamaragolástól a
célbalövésig, a libatereléstől a hordólovaglásig.
Szóval: Várjuk korhű kategóriában kézművesek és vásározók jelentkezését, fényképes stand melléklettel, az
alábbi e‐mail címen: info@drg‐gyongyos.hu
Árus

Részvételi díj:
(Tartalmazza az áram díját)

Helyi termelő, kézműves

4 000 Ft

Vásározó, kereskedelmi jellegű

12 000 Ft

Élelmiszer jellegű
Pl. kürtös, lepény, fánk,
édesség stb.

25 000 Ft

JELENTKEZÉSI LAP
Részt kívánok venni az alábbi rendezvényen: *jelölje X‐szel a megfelelő négyzetben
Rendezvények
2019. június 14.‐15. Mátrafüred, Park és kertmozi Gasztro
Filmek fesztiválja, Mátrafüred
2019. június 15. Sástó: Kemping, Nagy rét ‐ Mátrai Betyár
Ballagás, Betyár Bazár

IGEN*

NEM*

Jelentkező neve: ......................................................................................................................
Címe: .......................................................................................................................................
Elérhetősége (tel., fax, e mail): ...............................................................................................
Tevékenységi kör (mit árusít): .................................................................................................
Számlázási név, cím: ................................................................................................................
Az elárusító hely mérete: .........................................................................................................
Elektromos áramot kér:

igen

nem

Bérbe vehető eszközök:
3x3 m sátor

(8.000 Ft + Áfa/nap)

6x3 m sátor

(16.000 Ft + Áfa/nap)

IGEN *

NEM*

sörgarnitúra (1.450 Ft + Áfa/nap/db)
*jelölje X‐szel a megfelelő négyzetben
Az elárusító stand felállításának feltételei:
‐ kitöltött és aláírt jelentkezési lap
‐ bemutatkozó ‐ fényképes ‐ anyag
‐ a helypénz hiánytalan befizetése előre utalással
‐ a hely időben történő elfoglalása
Alulírott …………………………………, kijelentem, hogy a feltételeket alaposan átolvastam, értelmeztem,
tudomásul vettem.
Kelt.: …………………, ……… …… ……

Aláírás: …………………………….

