Éltető Értékeinkért Egyesület
Telephely: 2030 Érd, Földmunkás u. 138.
Levelezési cím: 2030 Érd, Földmunkás u. 138.
E-mail: magervasar@gmail.com

Magyarok Érdi Vására
VÁSÁRREND
2018.
A Magyarok Érdi Vására évente négy alkalommal – márciusban, májusban, októberben és
decemberben – várja azon kézművesek, termelők jelentkezését, akik a vásár
szellemiségéhez méltó termékkörrel jelentkeznek. Elsősorban Érd 70 km-es körzetéből
várunk jelentkezőket.
A vásárba való jelentkezés elbírálásánál előnyt élveznek azok a kézművesek,


akik saját maguk készítik termékeiket.



akik hagyományos népi technikákkal (fafaragás, kovácsolás, szövés, fonás,
nemezelés, korongozás, bőrművesség, stb…), valamint a magyar díszítőelemek
felhasználásával készítik termékeiket



akik kihaló félben lévő mesterségek képviselői



akik mesterség bemutatót is tartanak

Egyéb hiánypótló termékek árusítása egyéni elbírálás szerint történik. A vásár szervezői
támogatják az újszerű tevékenységek megjelenését is, amennyiben azok kivitelezésben,
megjelenésben méltók a magyar kézműves hagyományokhoz.

A vásár időpontja: meghirdetés szerinti
Helyszíne: Érd, Főtér
Érkezés, kipakolás: 5.00-7.00 óráig
Vásárbontás: a szervezők által megadott időpontban
Fontos! A vásárteret 20.00 óráig el kell hagyni!
Helypénzt nem kérünk, de támogatást a további vásárok megszervezéséhez
elfogadunk.
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A jelentkezés feltételei:
A vásárra való jelentkezés e-mailben történik a magervasar@gmail.com címen. Telefonon
illetve a vásár Facebook oldalán a gördülékeny adminisztráció miatt nem áll módunkban
jelentkezéseket fogadni. Kérjük, csatoltan küldjenek képeket az árusítani kívánt
termékekről illetve lehet honlap vagy Facebook oldal elérhetőség is.
A jelentkezéseket minden esetben a szervezők bírálják el. Amennyiben az árusítani kívánt
terméket megfelelőnek ítélik, arról értesítik az új jelentkezőt, egyben a további
tudnivalókról is információt adnak.
A vásáros a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával tudomásul veszi a
Vásárrendben foglaltakat!

Jelentkezési határidő:
Minden vásár előtt két héttel az adott vásárra lezárul a jelentkezés.

Vásártér- helyek kijelölése:
A vásárosok helybeosztása az előzetes jelentkezések alapján történik. A jelentkezők
helyét minden esetben a vásárszervezők határozzák meg. Állandó helyet senkinek sem
tudunk biztosítani!
A vásártér helybeosztásáról, a vásárosok listájáról az egyesület honlapján: https://eltetoertekeink.hu valamint a magervasar@gmail.com levelező listán lehet tájékozódni.

A szervezők feladatai:
1. Beszerezzük a vásárok tartásához szükséges engedélyeket. Előírt formátumban és
határidőben bejelentjük a szakhatóságokhoz.
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2. Érden és a környező településeken médiában, plakáton, internetes felületeken
meghirdetjük a vásárok időpontját.
3. A vásár előtt egy héttel közzétesszük a vásárosok listáját, helybeosztását.
4. A vásár napján 5:00-7:00-ig engedjük be a vásártérre az előzőleg bejelentkezett
árusokat. Aki ezt elmulasztotta megtenni, nem áll módunkban beengedni!
5. Felügyeljük a vásári rendet, információt adunk a hozzánk fordulóknak.
6. Ellenőrizzük a portékák minőségét.
7. Áramot korlátozott mennyiségben tudunk biztosítani.
8.

WC, kézmosó, használatát az Érdi Galériában (7.00 órától) és a Földrajzi
Múzeumban (10.00 órától) biztosítjuk. A mosdó helyiség használatához karszalagot
adunk.

9. A vásárok alkalmával kulturális műsorokat, mesterség bemutatókat szervezünk,
gyermekek részére játszóudvart állítunk föl.
10. Meghatározzuk az árusítási tilalom alá eső termékek körét:
 Tilos a történelmi Magyarországon kívül gyártott termékek árusítása!
 Tilos

egészségre

káros

adalék

anyagokkal

(ízfokozó,

színezék,

állományjavító stb.) előállított élelmiszerek árusítása!
 Tilos a jó ízlés határán túlmenő, provokatív, giccses termékek árusítása!
 Tilos külföldi film- és rajzfilm figurákat ábrázoló termékek árusítása!

A vásárosokra, étkeztetőkre vonatkozó szabályok:
1. A vásártérre a szervezők engedélyével lehet bejönni 5.00-7.00 óra között.
2. A Főtérre 3,5 tonnánál kisebb autóval lehet behajtani és csak a kirakodás idejére
lehet bennmaradni (kivétel a büfések kocsija). A parkolás a környező utcákban
ingyenes.
3. A szökőkútra ráhajtani balesetveszélyes és TILOS!!!!
4. A vásáron az árusok a saját felszerelésüket (asztal, sátor stb.) használják a
kipakoláshoz.
5. A nyílt lángot használó vásárosoknak, büféseknek rendelkezniük kell tűzoltó
készülékkel!
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6. Büfések a műkő védelmére - az előkészítő területen - fóliát vagy más
nedvesség visszatartó anyagot kötelesek használni!
7. A kipakolt árut csak rendkívüli esetben (időjárás vagy egyéb rendkívüli esemény)
lehet a vásár befejezése előtt összepakolni.
8. A vásárteret a szervezők engedélyével lehet elhagyni!
9. Vásárbontás ideje előtt gépjárművel behajtani tilos és balesetveszélyes!
10. Az árusítás, étkeztetés folyamán keletkező hulladékot, csomagoló anyagot a vásár
végén a standja környezetében mindenkinek kötelessége összeszedni és elszállítani.
A térre kihelyezett szeméttárolók nem alkalmasak nagy mennyiségű hulladék
tárolására. A szemetet hátrahagyó árusokat kizárjuk a meghívottak köréből!
Kérjük, a cigaretta csikket se dobják el!
11. Azoknak a vásárosoknak, akik előzetesen mind a négy vásárra bejelentkeztek, a
továbbiakban csak a vásárról való távolmaradást kell jelezniük!
Bármilyen felmerülő kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre!

Az Éltető Értékeinkért Egyesület nevében:
Szendefiné Szálkai Judit
kapcsolattartó
magervasar@gmail.com
További elérhetőségeink:
www.elteto-ertekeink.hu
www.facebook.com/magyarokerdivasara

Érd, 2018.04.11.

