
F E L H Í V Á S 

A CSORNAI  GYERMEKNAPON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

Tisztelt kézművesek, hagyományőrzők, biogazdálkodók, -termelők!

Csorna Város Önkormányzata, valamint a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár az idei

évben is megrendezi a városi gyermeknapot vásárral, játékokkal, bemutatókkal. Az intézmény várja a

rendezvényen  kiállítani,  árusítani  kívánó  csornai  és  Csorna  környéki  kézművesek,

népművészek,  hagyományőrzők, biogazdálkodók, és -termelők, kézműves étel- és italkészítők,

ékszerkészítők,  kézimunkázók  (hímzők,  horgolók)  és  más  népi  hagyományőrző-kézműves

mesterek jelentkezését. 

A városi gyermeknap időpontja: 2019. június 1. (szombat), a vásár 14 órától 20 óráig tart nyitva.

Helyszíne: a Művelődési Központ előtti-melletti terület.

 Az  intézmény  által  kijelölt  területen  a  vásározók  saját  standjaikat,  sátraikat,  árusítóhelyeiket

állíthatják fel. 

Áramvételi lehetőséget az intézmény biztosít. 

Elsődlegesen a hagyományos kézműves termékeket, tárgyakat, ételeket-italokat (sajtokat, szörpöket,

lekvárokat stb.)  készítők jelentkezését várjuk! 

A vásározóknak helypénzt kell fizetni!

A  vásározóknak  Csorna  Város  Önkormányzata  közterület-használati  engedélyt  ad.  Az  engedély

kiadása  a  Csornai  Polgármesteri  Hivatalban  történik.  Az  eljárásrendről  a  kiválasztott  vásározókat

tájékoztatni fogjuk.

Jelentkezni  a  mellékelt  Jelentkezési  lap  kitöltésével  lehet,  melyet  legkésőbb  2019.  május  17.

napjáig kell megküldeni a Városi Művelődési Központba (9300 Csorna, Szent István tér 36.),

papíralapon vagy a vkcsorna.igazgato@gmail.com e-mail címre. 

Csorna, 2019. május 8.

Csornai Városi Művelődési Központ  
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J E L E N T K E Z É S I   L A P 

2019. ÉVI VÁROSI GYERMEKNAP

Jelentkező neve: …………………………………………………………………………

cég esetén képviselője: …………………………………………………………………………. 

lakcíme/székhelye: …………………………………………………………………………

adószáma: …...........................................................................................................

telefonszáma: ………………………………………………………………………… 

e-mail címe: ………………………………………………………………………… 

árusítani kívánt termékek felsorolása: 

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

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

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

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

Az árusítás módja: …...........................................................................................................

Gázpalack: van             nincs

Áramvétel: szükséges nem szükséges

Területigény: …...........................................................................................................

Fent megnevezett jelentkező, jelentkezésem benyújtásával kötelezem magam és 

v á l l a l o m,

hogy a  2019.  évi  városi  gyermeknapon  14.00 és  20.00 óra  közötti  nyitvatartási  időben a  vásáron

áruimmal, portékáimmal, termékeimmel részt veszek, a kijelölt árusító helyet elfogadom, továbbá a

közterület-használati engedélyben foglalt előírásokat betartom. 

Csorna, 2019. ………….. hó … napján 

_________________________________ 

aláírás
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