
JELENTKEZÉSI LAP

Név:      

Foglalkozás:      

E-mail cím:      

Telefonszám:      

Adószám:      

Cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozó regisztrációs száma:      

1. Kérjük, jelölje meg a képviselt termékkört!

Babakészítés

Bábkészítés

Bőrművesség

Csontművesség

Egyszerű népi hangszerek

Ékszerek

Fa használati és dísztárgyak

Fajáték

Fazekas használati és dísztárgyak

Fémművesség

Festett üveg

Fonott áru

Gyapjú termékek

Gyertyakészítés

Hangszerkészítés

Hímzés, szövés, szőttes

Iparművész ruhák

Játékkészítés

Kékfestő használati tárgyak

Kerámia használati és dísztárgyak

Kézi készítésű szappanok

Kovácsművesség

Könyv, CD

Könyvkötő

Lenvászon

Mézeskalács készítés

Nemez tárgyak

Papírmerítés

Palackozott borok

Réz figurák

Rongyműves

Selyemfestés

Szalma dísztárgyak

Szárazvirág

Szűcs

Tegezek, íjak

Textil ajándéktárgyak

Tiffany üveg



Tűzzománc

Üvegművesség

Vesszőfonás, kosárkészítés

Viseletkészítés

Egyéb:      

2. Kérjük, adja meg, hány nm-re jelentkezik.
6 m2

Egyéb:     

Amennyiben  kevesebb,  mint  6m2-re  jelentkezik  és  tudja,  kivel  szeretne  közösen  egy 
standon lenni, kérjük, adja meg:                              

Amennyiben nincs ilyen, kérjük, azt is jelölje:           
Ez esetben a Szervezők döntenek arról, kivel kerül közösen egy standra.

3. Kérjük,  adja  meg,  hogy az  Ön alkotásai  népművész,  iparművész,  kézműves,  vagy 
esetleg más kategóriába tartoznak-e.

     

4. Nevezze meg a vásárra szánt termékeket, esetleges fantázianeveit.
     

5. Írja le röviden a készítés menetét!
     

6. Mióta űzi mesterségét?
     

7. Hol értékesíti termékeit?
     

8. Rendelkezik-e bármilyen mesteri címmel, kitüntetéssel?
     

9. Vannak-e zsűrizett tárgyai? Ha igen, milyen szervezet által?
     

10. Hol, mikor és milyen vásáron vett részt korábban?
     

11. Megjegyzések (amennyiben észrevétele van, kérjük, itt jelezze)



     

TISZTELT PÁLYÁZÓ!

A 2012-es Mikszáth téri Adventi Vásárra történő jelentkezés csak a teljes pályázati csomag 
beküldésével  érvényes.  Kérjük,  szíveskedjen  a  jelentkezési  űrlaphoz  csatolni  a  kért 
mellékleteket is:

• Rövid szakmai önéletrajz vagy bemutatkozó anyag

• Fényképek
o 10 db tárgyfotó (az alkotásokról lehet csoport- és egyéni fényképet is készíteni)
o 3 db műhelyfotó

Az ár tartalmazza:

• a 2012. évi Adventi Vásár zárható faházait
• nyitható és levehető ablakokat, melyek pultként üzemelnek
• a faházak belső világítását
• faházanként áramvételi lehetőséget
• a vásár széles körű kommunikációját
• a tér folyamatos takarítását
• a vásár éjjel-nappali őrzését
• mosdóhasználati lehetőséget

A jelentkezés határideje: 2012. november 14. (1000óráig).
A határidőt túl vagy hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek!
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