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Általános tájékoztató és feltételek, 
 

Kiállítók és Kitelepülők részére 
 a 2021.10.23-24. között megrendezésre kerülő 

Szigligeti Süllőfesztiválon. 
 

 A fesztivál ideje alatt a rendezvény területén csak a Szigligeti Turisztikai Egyesülettel 
előzetesen egyeztetett megjelenés engedélyezett. 

 2021. évben a megállapodásban foglaltak betartását és a Süllőfesztivál rendjét a helyszínén 
a hivatalos szervek is ellenőrizhetik. 

 A kiállítók és kitelepülők kizárólag jelentkezés alapján vehetnek részt a Süllőfesztiválon. A 
résztvevőkről a Szigligeti Turisztikai Egyesület Elnöksége dönt a megadott időpontig. 

 A Szigligeti Süllőfesztivál filozófiáját szem előtt tartva a résztvevő kiállítók és kitelepülők, 
kizárólag a Szigligeti Turisztikai Egyesület által előzetesen leegyeztetett áruval, termékkel 
vehetnek részt a fesztiválon. Ellenkező esetben kizárásra kerül Szigligeti Süllőfesztiválról. 

 Kiállítók és kitelepülők kitelepülése kizárólag a Szigligeti Turisztikai Egyesülettel 
egyeztetett felépítménnyel/installációval engedélyezett. 

 Minden megjelenés, zenei és a kulturális program stb., jóváhagyása a szervező, Szigligeti 
Turisztikai Egyesület hatásköre. 

 A résztvevő kiállítók és kitelepülők a Szigligeti Turisztikai Egyesület tevékenységéhez a 
befizetett részvételi díjjal, támogatással járulnak hozzá. 

 A Szigligeti Turisztikai Egyesület, a regisztrációnál megadott adatok alapján, értesítést 
küld a kiállítónak és a kitelepülőnek a kitelepülés részleteiről és hozzájárulás összegéről. 

 A 2021. október 23-24. között megrendezésre kerülő Szigligeti Süllőfesztiválon való 
részvétel feltétele, a részvételi díj, támogatás befizetése, melyről a Szigligeti Turisztikai 
Egyesület számlát állít ki. 

 Vis maior minden olyan, a Szigligeti Turisztikai Egyesület önhibáján kívül bekövetkező, a 
rendezvényre kiható esemény, amely rendkívüli jellegű, előre nem látható vagy előre 
látható ugyan, de el nem hárítható, nem befolyásolható (pl. rossz időjárás, veszély helyzet). 
Vis maior esetén a Szigligeti Turisztikai Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli, 
ebben az esetben a már megfizetett részvételi díjat a Szigligeti Turisztikai Egyesületnek 
nem áll módjában visszafizetni. 

 A Kiállítók és Kitelepülők feladata az 1. számú mellékletben található tűzvédelmi 
szabályzat betartása. 

 Kiállító és Kitelepülő köteles nyugtaadási kötelezettségének eleget tenni a mindenkori 
rendeleteknek megfelelően. 

 A rendezvény engedélyei nem terjednek ki a Kiállító és Kitelepülő értékesítési 
tevékenységére.  

 A szükséges bejelentések, engedélyek beszerzése a Kiállító és Kitelepülő kötelezettsége.  

 A kézműves vásár helyszíne, nem a strand területén, hanem a mellette lévő nagy 
parkolóban lesz kijelölve és ezen a helyszínen áramot nem tudunk biztosítani. 
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I.számú melléklet 

 
Tűzvédelmi szabályzat 

 
Tűz megelőzése: 
 
- Minden kiállító és kitelepülő az általa használt terület, illetve végzett tevékenység 

tűzvédelméért felelős. A rendezvényterületen minden munkát végző/végeztető 
személy/munkáltató köteles betartani/betartatni a hatályos munka-és tűzvédelmi 
szabályokat. Erről a rendezvényszervező cég irányában nyilatkozik és a hatályos 
jogszabályokban foglaltakat saját felelősségében végrehajtja/végrehajtatja. 

- Kötelesek betartani a technológiai utasításokban, valamint az általa használt 
berendezések kezelési utasításaiban előírtakat. A rendezvényterületen minden munkát 
végző/végeztető személy/munkáltató a rendezvényszervező cég irányában nyilatkozik, 
hogy az általa használt eszközök, berendezések a hatályos jogszabályokban foglalt 
műszaki/biztonsági előírásoknak megfelelnek, vagy azzal megegyező biztonsági 
szintet rendelkeznek. 

- Az árusítás befejezése után meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e tűzveszélyt 
jelentő állapot. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni, az elektromos 
készülékeket le kell áramtalanítani. 

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol a tüzet vagy robbanást 
okozhat. 

- Olyan anyagokat, amelyek egymással érintkezve, keveredve hőt fejlesztenek, tüzet 
vagy robbanást okozhatnak, együtt tárolni tilos! 

- Még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni:  
o a közlekedési, menekülési utakat, kijáratokat, 
o vízszerzési helyeket, 
o villamos kapcsolókat, 
o tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket. 

- Tűzhelyek, főzőberendezések közül csak olyan használható, amely a szükséges 
engedélyekkel rendelkezik és a műszaki állapota kifogástalan. 

- Tűzhelyek, főzőberendezések környezetében éghető anyagot tárolni tilos! 
- a vendéglátóegységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű tűzoltó 

készüléket kell készenlétben tartani, amelyet a vendéglátóegység üzemeltetője biztosít. 
 

Tűz jelzése, tűzriasztás: 
- A Szigligeti Süllőfesztivál területén történt tűzeseteket haladéktalanul jelenteni kell a 

szervezőknek. 
- A jelentést követően a főszervező értesíti az állami tűzoltóságot. 
- A tűzoltóság nélkül eloltott, az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tűzet is jelenteni 

kell a Süllőfesztivál főszervezőjének a Szigligeti Turisztikai Egyesületnek. 
 
- A tűzoltóság hívószámát, valamint a tűzeset jelzésének adatait, továbbá a tűzesetről 

értesítendők nevét, telefonját a Süllőfesztivál szervezői bázisán a szigligeti strand 
pénztárnál kell elhelyezni. 

 
- Aki nem jelzi, vagy késedelemmel jelzi a tüzet, a tűz jelzését akadályozza, hamis 

tűzjelzést ad, vagy készülékét nem bocsátja rendelkezésre – szabálysértést követ el, 
ezért ellene szabálysértési feljelentést kell tenni. 


