NEVEZÉSI LAP
KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!
Település neve:
Önkormányzat
neve:
Cím:
Honlap:
Adószám:
Polgármester
neve:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartó:
Beosztás:
Telefon:
E-mail:

 Számlázási adatok megegyeznek a fentiekkel
SZÁMLÁZÁSI ADATOK (Kérjük, csak akkor töltse ki, ha a számlázási adatok nem egyeznek meg a fentiekkel.)
Számlázási név:
Cím:
Adószám:
Kapcsolattartó:
Beosztás:
Telefon:
E-mail:

A Nevezési Lap visszaküldésével a szerződő elfogadja a Részvételi Feltételeket.
Információ: Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., Nemzeti Regatta információs vonal: +36 20 472 0407, info@nemzetiregatta.hu

NEVEZÉS, RÉSZVÉTEL:
A nevezési díj magában foglalja a fesztivál valamennyi programján, illetve versenyszámában (amatőr vitorlás pályaverseny, sárkányhajó bajnokság, főzőverseny, stand szépségverseny, színpadi produkciók) történő részvételt, a kültéri sátorstandon való kiállítást és megjelenést, a színpadi bemutatkozás lehetőségét, valamint a rendezvény hivatalos honlapján való egységes bemutatkozást.
A nevezési díj befizetésével a település kötelezettséget vállal az amatőr vitorlás pályaversenyen való részvételre. A
rendezvény további versenyszámain való nevezést az alábbi táblázat megfelelő helyére tett „x” -el jelezze.

Nevezési díj:

100.000,- Ft (százezer forint) + Áfa / település csapata

Részvételi szándékát, kérjük Xszel vagy aláhúzással jelölje.

Információk:
✓
✓

Amatőr vitorlásverseny
(részvétel kötelező)
szombat - vasárnap

✓

✓

 Sárkányhajó bajnokság
szombat - vasárnap

✓
✓
✓
✓
✓
✓

 Települési Ízek Versenye
szombat - vasárnap

✓

✓

 Sátorstandon való bemutatkozás (9 nm)
szombat - vasárnap
 Színpadi zenés / táncos
műsor / fellépés
 www.nemzetiregatta.hu
hivatalos honlapon való
megjelenés

✓

✓

✓
✓
✓

Csapat létszáma: 7 fő.
A versenyen 18 év feletti felnőtt vehet részt a település képviseletében. Cél a településmarketing és imázsépítés! A csapatösszeállítás során ezért az alábbiakat tartsák
szem előtt: Közéleti szereplők akár vitorlázási rutin nélkül, a gazdaság, a kultúra, a művészet, a politika, a sport világából, vagy hétköznapi emberek, akik saját településüket
két napon át vízen és földön sportolva képviselik a többezres közönség előtt.
A profi kormányost - aki a települések által kiállított legénységet irányítja a verseny során - és az azonos típusú, azaz egyforma feltételeket és esélyeket garantáló vitorlás
hajókat a Balatoni Hajózási Zrt. biztosítja. A vitorlást csak a kormányos kormányozhatja.
Max. 50 település nevezését tudjuk fogadni. A jelentkezési lapokat beérkezési sorrendben, a nevezési díj kiegyenlítése után tudjuk véglegesen elfogadni.
A nevezés feltétele a csapattagok neveinek határidőre történő megadása.
Csapat létszáma: 10 fő. A csapattagok nem lehetnek ugyanazok, mint a vitorlás verseny
résztvevői, a sárkányhajó bajnokság versenyzőit külön kell nevezni.
A nevezés feltétele a csapattagok neveinek határidőre történő megadása.
A főzés helyszíne a település bemutatkozó sátorpavilonja.
A főzőversenyhez a szervezők biztosítják a víz-, áram-, és gázvételezés (gázpalack) lehetőségét.
A főzőverseny két napos, egy vagy több ételkategóriában is indulhatnak a települések,
a zsűrizés ételkategóriák szerint történik. A kategóriák a nevezett ételek alapján kerülnek csoportosításra. A településükre jellemző étel elkészítése javasolt.
A csapattagok a választott fogásnak megfelelően maguk szerzik be az alapanyagokat,
illetve gondoskodnak a főzéshez és tálaláshoz szükséges egyéb eszközökről. (pl. bogrács, -állvány, gázrózsa, tányér, evőeszköz, szalvéta, pohár, stb.)
Figyelem: A főző személy nem tud részt venni a vitorlás és sárkányhajó versenyző csapatokban, mert a három program párhuzamosan zajlik.
A sátorpavilonban történő bemutatkozáshoz 1 sörgarnitúrát, és 220 V áramot biztosítunk. (Egyéb berendezésekről, dekorációról, a sátron belüli áramelosztáshoz hosszabbítóról és elosztókról a résztvevő település gondoskodik.)
A két nap alatt 1 alkalommal kb. 15 perc műsoridőt biztosít a szervező színpadon való
bemutatkozásra. A nevező település zenés, táncos, a rendezvény színvonalához méltó
fellépéssel, a műsorszámról előzetesen tájékoztató anyag küldésével nevezhet.
Egységes megjelenés, átlinkelési lehetőséggel a település honlapjára.
Rövid imázsvideó. Maximális hossz: 60 sec
Bemutatkozó szöveg. Maximális karakterszám: 1000 karakter

A Nevezési Lap visszaküldésével a szerződő elfogadja a Részvételi Feltételeket.
Információ: Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., Nemzeti Regatta információs vonal: +36 20 472 0407, info@nemzetiregatta.hu

CSAPATTAGOK MEGADÁSA:
Kérjük, a résztvevők neveit és beosztásukat a KIEGÉSZÍTŐ NEVEZÉSI LAP-on adják meg. Amennyiben a nevezési lap
visszaküldésekor a csapattagokat nem tudják még megnevezni, akkor az alábbi nyilatkozatot kérjük Öntől:
 A csapattagok kiválasztása még folyamatban van. Vállaljuk, hogy a kiegészítő nevezési lapot legkésőbb
2019. április 15., hétfőig megküldjük az info@nemzetiregatta.hu e-mail címre, eredeti példányban a
Balatoni Hajózási Zrt., NEMZETI REGATTA - 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. címre.

Szállás lehetőségek:
A szállások foglalásával és térítésével kapcsolatos ügyintézést a nevező települések közvetlenül intézik a szállásadókkal. Szálláslehetőségekkel kapcsolatban tájékoztatást a hellosiofok.hu/helyszinek/szallashely oldalon találnak.

Fontos tudnivalók, határidők*:
Jelentkezési határidő:
Adatszolgáltatási határidő:
Fizetési határidő:
Rendezvény számlaszáma:
Nevezési lap visszaküldése:
Nemzeti Regatta telefon:
Nemzeti Regatta e-mail:
Nemzeti Regatta honlap:
Nemzeti Regatta Facebook:
Rendezvény időpontja:
Rendezvény helyszíne:

2019. február 28., csütörtök
2019. április 15., hétfő
Számlán jelzett időpontig.
Erste Bank 11992505-05500873-00000000
Balatoni Hajózási Zrt., NEMZETI REGATTA – 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
+36 (20) 472-0407
info@nemzetiregatta.hu
www.nemzetiregatta.hu
www.facebook.com/NemzetiRegattaHivatalos
2019. június 1-2., szombat és vasárnap
Siófok, Hajóállomás és Petőfi sétány; Nemzeti Kincsünk: a Balaton; Sió-csatorna

Kérjük, olvassa el a Nevezési Laphoz mellékelt Részvételi Feltételeket.
Fentiektől eltérő – nevezéssel és részvétellel kapcsolatos – egyéb igényeit kérjük, írásban jelezze!
A Részvételi feltételeket tudomásul vettem, az azokban, illetve a Nevezési Lapon, a Kiegészítő Nevezési Lapon lévő
információkat magamra és csapatom minden tagjára nézve kötelezőnek elismerem, a részvétellel kapcsolatos felelősséget magam viselem.

Dátum:

PH

Nevező település cégszerű aláírása:

A Nevezési Lap visszaküldésével a szerződő elfogadja a Részvételi Feltételeket.
Információ: Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., Nemzeti Regatta információs vonal: +36 20 472 0407, info@nemzetiregatta.hu

KIEGÉSZÍTŐ NEVEZÉSI LAP
Kérjük a kiegészítő nevezési lapot az info@nemzetiregatta.hu e-mail címre, eredeti példányban a Balatoni Hajózási Zrt. – NEMZETI
REGATTA, 8600 – Siófok, Krúdy sétány 2. címre szíveskedjen visszaküldeni legkésőbb 2019. április 15., hétfőig.

KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!

Amatőr vitorlás verseny

 Sárkányhajó bajnokság

TELEPÜLÉS NEVE:

Sárkányhajó csapatunk tagjai és beosztásuk*:

...............................……………………………………………………..

1. ……………………………………………………………………..………

 hajósorsoláson részt kívánunk venni
(Időpontról később küldünk tájékoztatást.)

2. ……………………………………………………………………..………

Vitorlázó csapatunk tagjai és beosztásuk*:

4. ……………………………………………………………………..………

1. ……………………………………………………………………..………
2. ……………………………………………………………………..………
3. ……………………………………………………………………..………
4. ……………………………………………………………………..………
5. ……………………………………………………………………..………
6. ……………………………………………………………………..………
7. ……………………………………………………………………..………
* létszám 7 fő, kísérők száma korlátlan.

3. ……………………………………………………………………..………

5. ……………………………………………………………………..………
6. ……………………………………………………………………..………
7. ……………………………………………………………………..………
8. ……………………………………………………………………..………
9. ……………………………………………………………………..………
10. ……………………………………………………………………..………
*létszám 10 fő, kísérők száma korlátlan.
A vitorlásverseny és a sárkányhajó bajnokság párhuzamosan zajlik a két nap alatt, így a csapattagok nem lehetnek ugyanazok.
A sárkányhajó bajnokság versenyzőit kérjük külön nevezzék!

* Bármely 18 év feletti személy részt vehet az amatőr vitorlás versenyen, és sárkányhajó bajnokságon a nevezett település tagjaként!
Közéleti szereplők akár vitorlázási rutin nélkül, a gazdaság, a kultúra, a művészet, a politika, a sport világából, vagy hétköznapi emberek, akik
saját településüket két napon át vízen és földön sportolva, főzve, színpadon bemutatkozva, komolykodva és nevetve, tiszta szívvel képviselik a
többezres közönség előtt.

 Települési Ízek Versenye*
 Sátorstandon (9 nm) való bemutatkozás **

 Színpadi fellépés *
 Megjelenés nemzetiregatta.hu honlapon **

Településünk az alábbi fogás(oka)t (étel(eke)t) készíti el: Tervezett zenés, táncos színpadi program:
………..…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Zsűrizés szempontjai: tálalás, ízvilág, összbenyomás
* A főzőversenyhez a szervezők biztosítják a víz-, áram-, és gázvételezési (gázpalack) lehetőségét, a csapattagok a választott fogásnak Időtartama: …………….…. perc
megfelelően maguk szerzik be az alapanyagokat, illetve gondoskodnak a főzéshez, tálaláshoz szükséges egyéb eszközökről.
* Színpadi bemutatkozás: 1 alkalom (kb. 10-15 perc)/település
** A sátorpavilonban való bemutatkozáshoz 1 sörgarnitúrát, és 220 V ** A Nemzeti Regatta hivatalos honlapján való egységes megjelenés
áramot biztosítunk (Elosztót, hosszabbítót nem!).

A Nevezési Lap visszaküldésével a szerződő elfogadja a Részvételi Feltételeket.
Információ: Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., Nemzeti Regatta információs vonal: +36 20 472 0407, info@nemzetiregatta.hu

Részvételi Feltételek
I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

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.
A nevezést a Szervező beérkezési sorrendben, az eredeti „Nevezési
Lap” postán történő visszaküldését követően, a nevezési díj kiegyenlítése után véglegesíti. Maximális nevezési létszám: 50 település.
A Szervező 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.
A Szervező a sátorstand területének kijelöléséről indoklási kötelezettség nélkül határoz a beérkezett Nevezési Lapok alapján.
A Nevező Település a Szervező 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 Szervező előzetes írásbeli
hozzájárulásával, szerződésmódosítással változtatható meg.

I.6.

A Nevezett Település kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységet nem folytathat a rendezvény helyszínen.

II.1.

A Nevezett Település köteles Szervező 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.

II.

II.2.

II.3.

FIZETÉSI FELTÉTELEK, BIRTOKBAVÉTEL

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 Szervező 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 a rendezvény nyitása
előtti 30 napon belül lemondja, a kötbér mértéke a nevezési díj teljes összege. Ez a részbeni lemondásokra is vonatkozik.
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 Szervező 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.

ADATVÉDELEM

V.1. Nevezett Település regisztrációjával hozzájárul, hogy Szervező adatait az Adatvédelmi tájékoztató rendezvényen való részvételhez dokumentumban foglaltak szerint kezelje.
V.2. A rendezvényen készülő képi- és videófelfelvételeket a BAHART
korlátlanul felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, értékesítheti,
illetve továbbadhatja harmadik személynek. Nevezett Település ehhez hozzájárul, ezzel kapcsolatban mindennemű utólagos követelésről vagy kártérítési igényéről kifejezetten lemond.
VI. EGYÉB
VI.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.
VI.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.
VI.3. A sátorstandok falait kilyukasztani, rongálásnak minősülő változást
előidézni nem szabad, a bérelt berendezési tárgyakon okozott károkat a Nevezett Település köteles a helyszínen megtéríteni.
VI.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.
VI.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.
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