
 

Termelői részvételi feltételek a IV. Gasztrotalin! 

A rendezvény célja a termelő-vendéglátós kapcsolatok támogatása, új beszállítói kapcsolatok 

és hosszú távú együttműködések kialakítása! Ezért az esemény alatt a termékek bemutatására 

és a kóstoltatásra kell hangsúlyt fektetni, nem az azonnali értékesítésre! 

 

Időpont: 2019. november 4. (hétfő), 10:00-14:00 (érkezés, regisztráció, bepakolás 08:30-tól) 

Helyszín: Hotel Kardosfa Wellness Szálloda és Erdei Szállás,  

7477 Zselickisfalud, Külterület 06/1. hrsz., Rendezvénysátor 

Jelentkezési határidő: 2019. október 14. (hétfő), 10:00 

Jelentkezés feltétele: érvényes engedélyek (őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozói 

engedély, kistermelői engedély) megléte és Somogy, Tolna vagy Baranya megyei székhely 

A jelentkezés nem jelent automatikus részvételt! A részvételi helyek száma 

termékcsoportonként korlátozott! A jelentkezők 2019. október 18-ig (péntek) kapnak 

visszajelzést arról, hogy részt vehetnek-e az eseményen! 

Kérjük, hogy csak abban az esetben jelentkezzen, ha a rendezvényen részt tud venni, s 

terméket vagy szóróanyagot is tud magával hozni! 

 

Tudnivalók a rendezvény helyszínéről: 

- A részvétel ingyenes! 

- Elhelyezés: a hotel kertjében lévő rendezvénysátorban, előre beosztott helyeken 

- A kiállítói hely mérete:  2 méter széles és 1,5 méter mély. Ezen a területen kell elférnie 

a hozott asztalnak, széknek, termékeknek, kiállítóknak. Ettől a mérettől eltérni nem 

lehet, kérjük ezen méretek szerint hozzon asztalt, további eszközöket!  



 

- Érkezés, helyszíni regisztráció, kipakolás: 08:30-9:30 között lehetséges. Kérjük, ne 

érkezzen se előbb, se később!  

- Termékek bepakolása: a Rendezvénysátort a hotel kertjének bejáratán keresztül lehet 

megközelíteni gyalogosan a kijelölt útvonalon. Megállni csak az áruk kocsiból történő 

kipakolásának idejéig lehetséges a kapu közelében, utána mindenkinek a kijelölt 

parkolóhelyre kell átállni!  

- Elpakolás: 14:00 óra után lehetséges (Kérjük, hogy a rendezvény végéig maradjon!) 

- Parkolás: ingyenes, az előre kijelölt parkolókban (lásd térkép), a regisztráció során 

megadott gépjárművel, a kert bejárata környékén nem lehet parkolni 

- Vízvétel és mosdó: a hotel mosdóiban 

 

Kiállításhoz szükséges eszközök: 

- Asztal és szék: a rendezvényre saját asztalt és széket kell hozni, mert a szervezők nem 

biztosítanak!  

- Marketing anyagot (névjegykártya, szórólap, árlista, stb.) mindenki hozzon 

magával! 

- Áram: igény esetén biztosított (elosztót, hosszabbítót hozni kell) 

 

A rendezvényen résztvevők tudomásul veszik, hogy a rendezvényről kép- és hangfelvétel 

készül, és az megjelenik különböző média felületeken. Az esemény sajtónyilvános rendezvény. 

 

Az esemény facebook oldala: https://www.facebook.com/helyitermeknap/ 

További információ: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságától 

kérhető az alábbi módokon: 7400 Kaposvár, Raktár u. 3.; somogy@nak.hu 

https://www.facebook.com/helyitermeknap/
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