
JELENTKEZÉSI LAP 
kiállítók részére 

Rendezvény neve:  „Kézműves Kupa 2019”  
Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, 
Műköröm-díszítő és építő, Szempillaépítő 
Bajnokság, valamint ennek keretében 
megrendezésre kerülő Kisgergelyné Tolcsvai Mária 
és Lapis Imre Emlékverseny 

Helyszín:  MSzC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma 
   (3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8. 

Időpont:  2019. március 03. (vasárnap)   730-1600 

Igényelt kiállítási terület-1*:    4 m2          8 m2   

 
   Br:  10 000 Ft       Br:  15 

000 Ft 

Igényelt Kiállítási terület-2**:    4 m2          8 m2   

  
       Br:  20 000 Ft       Br:  30 
000 Ft 

A rendezvény szervezője minden kiállító részére az igényelt területet, valamint 1 
db asztalt, 2 db széket és áramvételi lehetőséget (egy dugaszoló aljzatból) biztosít. 
A további dekorációt, valamint szükség esetén hosszabbítót és elosztót a kiállító 
biztosítja. A standot 2019. március 3-án 630-800 óra között lehet elfoglalni és 
berendezni. A bérleti díj magában foglal 2 db kiállítói belépőjegyet. A jelentkezés 
elfogadásáról értesítést küldünk. A bérleti díj fizetése a helyszínen történik. 
Jelentkezési határidő: 2019. február 22. , péntek. (A szabad helyek függvényében!) 

Engedélyköteles termék árusítására az engedélyt a kiállítónak kell beszereznie. 

Dátum: 2019. február 6. 
 ………………………… 
 Vállalkozás cégszerű aláírása 

*a műkörmös, kozmetikus, szempillaépítő versennyel egy térben található kiállítási terület 
** a fodrászversennyel egy térben található kiállítási terület  

Kiállító cég neve

Képviselő neve

Számlázási cím

Telefonszám Fax

Mobil E-mail

K i á l l í t a n d ó 
termékek



A jelentkezési lap visszaküldendő: 
B-A-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,3501 Miskolc, Pf. 376. 

Telefax: 46/501-099 
E-mail: marczin.eszter@bokik.hu; Információ: Marczin Eszter (+36) 46/501-094 

A teljes versenykiírás a www.bokik.hu honlapon megtalálható. 

  

- Kiállítási standon kívüli reklámok  

A verseny helyszínén, előre egyeztetett igények alapján, biztonságosan rögzített 
molinók, kihúzható bannerek, táblák egyedi megállapodással elhelyezhetőek. 

A nem megfelelően elhelyezett, vagy a szervezők írásos engedélye nélkül 
kihelyezett reklámhordozókat a szervezők eltávolítják. 

-  Különdíjak felajánlása: 

A versenyen különdíjat ajánlunk fel (a megfelelő aláhúzandó): 

Igen          Nem 

Választható kategóriák (egyértelmű jelölést kérünk) 

Fodrász:  női tanuló  női felnőtt férfi tanuló férfi felnőtt szabad kategória 

Kozmetikus:  női tanuló  női felnőtt szabad kategória 

Műkörömdíszítő  Műkörömépítő   

Szempillaépítő 

A különdíj értéke:……………………..Ft/különdíj; összesen………………….Ft 

- Egyéb: A színpadi szakmai programok lebonyolítására vonatkozó 
lehetősége iránti igényt, személyes egyeztetéseket követő, írásos, 
egyedi megállapodással rögzítjük. 

A részvételi szabályzatot megismertem, a jelentkezési lap 
kitöltésével elfogadom az abban rögzített feltételeket. 

Kelt,………………………………………………. 

…………………………………………………… 
Cégszerű aláírás 
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http://www.bokik.hu

