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Részvételi Feltételek
I.1.

I.
JELENTKEZÉS, HELYKIJELÖLÉS
A résztvevők jelentkezése a rendezvény „Nevezési Lap”‐ján
pontosan kitöltve és cégszerűen aláírva a jelentkezési határidőn
belül történik, amit a Balatoni Hajózási Zrt. (továbbiakban:
Szervező) postacímére eredeti példányban, e‐mailcímére pdf
formátumban kell eljuttatni. A cégszerűen aláírt „Nevezési Lap” –
melynek részét képezi a „Kiegészítő Nevezési Lap” – szerződésnek
minősül. Szerződő félnek a „Nevezési Lap”‐ot aláíró település
minősül – a Balatoni Hajózási Zrt. ezen jogi személlyel áll
szerződéses jogviszonyban. Továbbiakban: Nevező Település.

I.2.

A Balatoni Hajózási Zrt. a nevezés elfogadásáról értesíti a Nevező
Települést. A számla megküldése egyben a részvételre vonatkozó
szerződés létrejöttét jelenti a Nevező Település és a Balatoni
Hajózási Zrt. között.

I.3.

A Balatoni Hajózási Zrt. a sátorstand területének kijelöléséről
indoklási kötelezettség nélkül határoz a beérkezett Nevezési Lapok
alapján.

I.4.

I.5.

A Nevező Település a Balatoni Hajózási Zrt. által kijelölt
sátorstandját önhatalmúlag más Településsel / Résztvevővel nem
oszthatja meg, nem cserélheti el, nem adhatja tovább és területét
nem növelheti akárcsak részben sem. A kijelölt terület csak a
Balatoni Hajózási Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával,
szerződésmódosítással változtatható meg.
A Nevezett Település kereskedelmi és vendéglátóipari
tevékenységet nem folytathat a rendezvény helyszínen.

III.3. A III.1. és III.2. pontokban jelzett esetekben a Nevezett Település
köteles a megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét
mindenkor megfizetni.

IV. ŐRZÉS, BIZTOSÍTÁS, BIZTONSÁG
IV.1. A rendezvény építési és bontási ideje alatt, valamint a napi nyitva
tartás alatt a sátorpavilon és bemutatkozó terület – ide értve a
színpadi fellépés és versenyeken való részvételi helyszíneket is –
minden tárgy, és megjelenési hely őrzéséről a Nevezett Település
gondoskodik. Zárástól a másnapi nyitásig a Nevezett Települések
részére a terület és az értékek őrzéséről a Szervező által megbízott
őrző‐védő szolgálat gondoskodik. Ő biztosítja a rendezvény
rendjét a nyitvatartási időn túl. Külön őrzés, térítés ellenében a
rendezvény őrzését hivatalosan ellátó őrző‐védő szolgálat
megbízásával, kizárólag a Szervező engedélyével rendelhető meg.
IV.2. A nevezéssel a Nevező Település csapata elfogadja a lebonyolítási
rendet, melyet a nemzetiregatta.hu oldalon talál. A Balatoni
Hajózási Zrt. a rendezvény ideje alatt történt személyi‐ és tárgyi
sérülésekért felelősséget nem vállal. Az ezzel járó anyagi és nem
anyagi terheket minden esetben Nevező Település maga viseli.
IV.3. A Nemzeti Regatta résztvevőire (Nevezett Település és meghívott
vendégei) kötelező az általános tűzvédelmi‐, munkavédelmi‐,
elektromos‐,
biztonságtechnikai‐,
egészségügyi
szabályok
betartása.
V.

II.1.

II.2.

II.3.

II. FIZETÉSI FELTÉTELEK, BIRTOKBAVÉTEL
A Nevezett Település köteles a Balatoni Hajózási Zrt. által, címére
megküldött számlát (előlegszámlát) az azon feltüntetett fizetési
módon és határidőig kiegyenlíteni. A fizetés elmulasztása a
részvétel elutasításával járhat, s a kijelölt sátorstand nem vehető
birtokba. Ezért a Nevezett Településnek a nevezési díj
kiegyenlítésének tényét igazolnia kell.
A Nevezési Lapon jelzett szolgáltatások és eszközökön felül
igényelt szolgáltatások és eszközök térítési díjjal bírnak. Ezek
igényléséről és biztosításáról (a készlet erejéig) írásos megrendelő
szükséges, melynek kiegyenlítése a helyszínen készpénzzel
történik.
A Balatoni Hajózási Zrt. valamennyi szolgáltatása komplex
szolgáltatásnak minősül, ezért 27%‐os Áfa terheli.

III. LEMONDÁS, REKLAMÁCIÓ
III.1. Csak az írásban érkezett bejelentést tudjuk lemondásnak
tekinteni.
III.2. Amennyiben a Nevezett Település részvételét lemondja, s az a
rendezvény nyitása előtti 30 napon belül történik, a kötbér
mértéke a nevezési díj teljes összege. Ez a részbeni lemondásokra
is vonatkozik.

EGYÉB

V.1. A IV.3 pont be nem tartása esetén a Szervező a Nevezett Település
standján az energiaszolgáltatást megszüntetheti. Az ebből eredő
kár a Nevezett Települést terheli.
V.2. A Nevezett Település a rendezvény területén kizárólag a saját
bérelt területén, standján és a saját részvételére vonatkozóan
folytathat bármilyen hirdetési és reklám tevékenységet. Ettől
eltérni csak a Szervező előzetes írásos engedélyével lehetséges.
V.3. A sátorstandok falait kilyukasztani, rongálásnak minősülő változást
előidézni nem szabad, a bérelt berendezési tárgyakon okozott
károkat a Nevezett Település köteles a helyszínen megtéríteni.
V.4. A Szervező és Nevezett Település közötti szerződés
elválaszthatatlan részét képezik a Részvételi Feltételek, a Nevezési
Lapon, és a Kiegészítő Nevezési Lapon foglaltak, valamint a
felmerülő eseti kérdések megoldására készült közös nyilatkozat,
megállapodás.
V.5. Az esetleges jogvitákban a felek megkísérelnek közös
megegyezésre jutni. Amennyiben ez nem sikerül, a felmerülő vitás
jogi kérdésekben a Siófoki Városi Bíróság illetékességét magukra
nézve kötelezőnek elismerik.
További kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésére.

A Nevezési Lap visszaküldésével a szerződő elfogadja a Részvételi Feltételeket.
Információ: Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., Nemzeti Regatta információs vonal: +36 20 253 0749, info@nemzetiregatta.hu

