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A rendezvény hivatalos szerződött vásárszervező partnere:

H-9700 Szombathely, Kodály z. u. 35. 4/10 2018. Augusztus 11–12.

REGISZTRÁCIÓ 
Jelentkezési lap

XIX. Joskar Ola Napok Kulturális és Sport Fesztivál - Szombathely

Résztvevő cég neve Üzlet fantázia neve

Irányítószám Város

Telefonszám

Adószáma

Stand mérete (X- Y méret front megjelöléssel) Áramigény - Amper megadásával Standot kér vagy nem

Cégjegyzékszáma Vállalkozói eng. száma

E-mailE-mail Tevékenységi kör / árulni kívánt termék

Cím

NYILATKOZAT

ALÁÍRÁS/Bélyegző

Dátum:

A rendezvényen való részvétel feltételeit, házirendjét elfogadom azt magamra nézve hatályosnak tartom.

- a rendezvényen mindenki saját üzleti kockázatára vesz részt, azt másik félnek nem áll módjában befolyásolni
- az alapítvány kártérítésre nem kötelezhető, ezért mindenkinek saját felelőség biztosítással kell rendelkeznie
- a részvételi díjat a rendezvény előtt minimum 15 nappal a megadott bankszámlára a jelentkező befizeti (tárgy mezőbe kérjük beírni a cég v. üzlet nevét)
- a rendezvény ideje alatt betartja és betartatja a rendezvény házirendjét
- a saját területén min. 1 db tűzoiltókészüléket (porral oltókészülék) a biztonsági előírásoknak megfelelően üzemeltet
- megjelenése beleilleszkedik a fesztiválos megjelenési formába és azt a tudásának legmagas színvonalon üzemelteti 

A cég képviseletében kijelentem, hogy a/az
- általunk használt területen a tűz és munkavédelmi előírásokat betartom és az alkalmazásomban a helyszínen közreműködő munkatársaimmal betartatom.
- alkalmazásomban állóknak a tűz és munkavédelmi oktatás megtartásra került az a rendezvény előtt a hivatalos dokumentálása megtörtént.
- általam használt területre telepített munkahelyre vonatkozólag a munkahelyi kockázatértékelés elkészítése megtörtént.
- munkavállalóimra vonatkozóan a tevékenység alapján az alkalmassági, üzemorvosi vizsgálatok megtörténtek.
- munkakörök figyelembevételével az egyéni védőeszközöket biztosítottam munkavállalóim számára.

Rendezvényterületre jelentkezem

1. napi részvétel 2. napi részvétel
Részt kívánok venni a megjelölt rendezvényen a  

következő napokon az alábbi cég, vállalkozás megjelenésével.

Nyilatkozom továbbá arról, hogy 
- az általunk használt villamos és gépi berendezések, eszközök, kábelek világító berendezések stb. rendelkeznek az előírásoknak megfelelő dokumentumokkal és az  
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatot igazoló dokumentumokkal.
- az általunk használt területre a rendezvény teljes időtartamára az előírásoknak megfelelő mennyiségű, érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készüléket biztosítok.
- a rendezvény teljes időtartalma alatt (ide értve a berendezést, telepítést és a bontási munkálatokat is) az általunk használt területen a hatályos tűz és munkavédelmi 
előírásokat és jogszabályokat betartom és azok megtartásáért felelőséget vállalok.
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