
 

  

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 
XVI. TOLCSVAI BORFESZTIVÁL  

2019.augusztus 09-11. Tolcsva, Kastélypark 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A XVI. TOLCSVAI BORFESZTIVÁLRÓL 
 
Az egyébként alig 1800 fős Tolcsva utcáin augusztus 9. és 11. között várhatóan tízezernél is több látogató fog 
sétálni ismét. Az idei lesz ugyanis a XVI. Tolcsvai Borfesztivál, ahová sokan visszatérő vendégként látogatnak el. Aki 
már járt itt, az előre foglalja le a szállását a következő fesztiválra, aki pedig hallott róla, nem akarja kihagyni. Ez a 
nyár egyik legborosabb rendezvénye, ahol pincehideg, zamatos borok derítik jókedvre a munkában megfáradt 
vendégeket, este pedig a Kastélyparkban a könnyűzenéé a főszerep. 
 

2. INFORMÁCIÓK A RENDEZVÉNYRŐL 
 

A rendezvény szervezője:  
Tolcsvai Szirmay-Waldbott Kastély Látogatóközpont – Keczeli-Kővári Ágnes tel.: 30/953-44-38; mail: 
agikovari21@gmail.com 
 
A vásár szervezője: 
Festival Full Service Hungary Kft. – Gáspár Zoltán tel.: 70/313-98-64; mail: gaspar.zoltan@festivalfsh.hu 
 
Helyszín: Tolcsva, Kastélypark (3934 Tolcsva, Kossuth Lajos út 37) 
 
A rendezvény nyitva tartása:  

- 2019. augusztus 09. péntek 14:00 – 00:30 
- 2019. augusztus 10. szombat 10:00 – 00:30 
- 2019. augusztus 11. vasárnap 10:00 – 23:00 

 

Programok és színpadok: könnyűzenei színpad a kastélyparkban, nyitott pincék, vásári mulattatók, 
borkóstoltatás, tombola, tűzijáték 
 

Főbb fellépők a teljesség igénye nélkül: 
B52,Vastag Csaba, Dj Szatmári és Jucus ,Alma együttes, Best of Geszti, Karthago, Rock Dealer, Zenés időutazás 
Arató Andrással 
 
A rendezvény népszerűsítése: Sajtótájékoztatók, sajtóközlemények, folyamatos tájékoztatás a rendezvény előtt és 
a rendezvény alatt a térség médiumaiban. Online kommunikáció a weboldalon, és facebook kampány, banner 
megjelenés országos online médiában. Helyi és országos rádió spotok, riportok. Óriás plakátok, citylight-ok. 
Program és kupon füzet 5.000 példányban. 

 
3. RÉSZVÉTELI TUDNIVALÓK 
 
Jelentkezők köre: 
Jelentkezhetnek gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, őstermelők, egyéni vállalkozók, egyéb vállalkozások, 
amelyek rendelkeznek a tevékenységek ellátáshoz szükséges valamennyi engedéllyel.  
Jelentkezés célja:  
A rendezvényen való részvételi jogosultság megszerzése. 



 

  

A pályázat három körben kerül kiírásra: 
- „0.” kör: a Vásárszervezővel korábban kapcsolatban lévő, kimagasló minőséget képviselő Vásári 

Szolgáltató Partnerek esetében meghívásos értékesítés. 
- „1.” kör: hagyományos pályázati kiírás vendéglátó (minden, ami helyben ehető és a sajt, hús) és kézműves, 

kereskedő (minden, ami nem ehető, valamint a méz, lekvár, szörp, stb.) Vásári Szolgáltató Partnerek 
számára. 

-  „2.” kör: utójelentkezési időszak 30%-kal magasabb részvételi díjjal az esetlegesen későbbiekben 
visszamondott helyekre. 

 
Jelentkezés tartalma: 

- kitöltött jelentkezési adatlap (elektronikusan – .doc, vagy .docx formátumban) 
- a forgalmazott termékek megnevezése, árlistája, fényképek a termékekről és az árusítás 

megjelenéséről (elektronikusan – .doc, .docx, .jpg formátumban) 
- fényképek a saját installációról és rövid leírás a műszaki paramétereiről (elektronikusan – .doc, .docx, 

.jpg formátumban) 
 

Jelentkezés, elbírálása: 
A jelentkező Vásári Szolgáltató Partnerek közül a Vásárszervező a rendezvény Szervezőjével közösen választja ki a 
rendezvényen megjelenők körét. 
 
Előnyt jelent az elbírálás során, ha 

- helyi alapanyagokból, helyi termelők által előállított terméket, szolgáltatást kínálnak;  

- elárusító helyüket egyedi, látványos módon díszítik;  

- interaktív programokat szerveznek; 

- termékeik népszerűsítésére különféle promóciókat (pl. kóstoltatást) biztosítanak; 

- hungarikumokat, tradicionális magyar élelmiszert, italokat kínálnak; 

- különleges egyedi termékeket forgalmaznak. 
 

4. RÉSZVÉTELI TUDNIVALÓK 
 
A szolgáltató partnerek mennyisége és a részvételi ár tájékoztató jellegű, de a vásár lebonyolítója törekedni fog 
arra, hogy egyetlen adott termékből se legyen túlkínálat. 
 
Részvételi díj:  
A részvételi felhívásban szereplő összegek nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFA-t 
 
A Vásári Szolgáltató Partnerek tervezett összetétele 

- 10 db kézműves, kereskedő Partner (minden, ami nem élelmiszer, valamint méz, lekvár)  
- 8 kézműves Partner (legalább 80%-ban magyar kézműves terméket forgalmazók) 3 méteres értékesítési 

fronttal  15.000 Ft. – minden plusz méter 5.000 Ft. 
- 2 kereskedő Partner 3 méteres értékesítési fronttal 30.000 Ft. – minden plusz méter 10.000 Ft.  
- 1 melegkonyha (9 méter fölötti értékesítési fronttal) 500.000 Ft. 
- Kiegészítő gasztronómia 4 méteres értékesítési fronttal 100.000 Ft – minden plusz méter 10.000 Ft: 

1 db kenyérlángos; 2 db lepényes; 2 db olajos lángos; 2 db kürtös kalács; 1 db churros; 2 db Street Food 
jellegű; 2db egyéb 3 db 

- 1 db helyben készülő réteses, 4 méteres értékesítési fronttal: 60.000 Ft Ft – minden plusz méter 10.000 Ft 
- 9 db helyi borász, 6 m2-es faházakba, az Önkomrányzta által kiválasztva 
- 3 db gyümölcsboros, 4 méteres értékesítési fronttal 100.000 Ft – minden plusz méter 10.000 Ft 
- 3 db pálinkás, 4 méteres értékesítési fronttal 100.000 Ft – minden plusz méter 10.000 Ft 



 

  

- 1 db vásári édességes, 4 méteres értékesítési fronttal 80.000 Ft – minden plusz méter 10.000 Ft 
- 1 db húsos, 4 méteres értékesítési fronttal 40.000 Ft – minden plusz méter 10.000 Ft 
- 2 db sajtos, 4 méteres értékesítési fronttal 40.000 Ft – minden plusz méter 10.000 Ft 
- 1 db kávés 4 méteres értékesítési fronttal 40.000 Ft – minden plusz méter 10.000 Ft 

 
Szabad helyek: 
A vásárszervező a jelentkezés ezen szakaszában már kizárólag részvételi felhívás mellékletét képező térképen 
fekete színnel (kézműves, kereskedő) valamint a fekete színnal sárga csíkkal (gasztronómia) jelölt jelölt helyeket 
értékesíti. 
 
Teljes részvételi díj kiszámításának módja: 
Részvételi díj + ÁFA = a vásáron való megjelenés teljes költsége. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Az elektronikus levélben igényelt/elküldött „Részvételi adatlap” és kötelező mellékleteinek kitöltése, valamint 
elektronikus úton való megküldése a gaspar.zoltan@festivalfsh.hu e-mail címre. 
 
A vásárral kapcsolatos releváns határidők: 
Jelentkezési időszak: 2019. július 14. – 2019. június 23.  
Utójelentkezési időszak: 2019. július 24 – 28. 
Jelentkezések elbírálása, szerződéskötési időszak: 2019. július 28-ig 
Részvételi díj fizetési határideje: 2019. augusztus 05. 
Bepakolás/építés kezdete: 2019. augusztus 08. 10:00 
Vásár nyitása: 2019. augusztus 09. 14:00 
Vásár zárása: 2019. augusztus 11. 23:00 
A saját installációk elbontásának/elvontatásának végső határideje: 2019. augusztus 13. 10:00 
 
Elérhetőségeink, információk: 
A vásárral kapcsolatban: 
Festival Full Service Hungary Kft. – 3528 Miskolc, Mura u. 14. 
Gáspár Zoltán tel.: 70/31-39-864, mail: gaspar.zoltan@festivalfsh.hu 
 
A rendezvénnyel kapcsolatban: 
Tolcsvai Szirmay-Waldbott Kastély Látogatóközpont 
Keczeli-Kővári Ágnes tel.: 30/953-44-38; mail: agikovari21@gmail.com 
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