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Ez évben hagyományteremtô szándékkal, a régióban elsô ízben kerül megrendezésre az Art-Study Mûvészeti Kiállítás és
Vásár – Mûvészetoktatási konferencia, mely kapcsolódik az Európai Kulturális Fôváros 2010 program felvezetô évéhez
(2007 az oktatás és tanulás éve), valamint ezzel egyidôben kerül megrendezésre a Gyermekvilág 2007 Kiállítás és Vásár.
Célunk, a Pécs, Európa Kulturális Fôvárosa 2010 programhoz kapcsolódva, olyan a mûvészeti élethez kapcsolódó kiállítást
és vásárt szervezni, amely közelebb hozza egymáshoz a képzômûvészeti szakma jeles szereplôit, ezáltal is élénkítve és
elmélyítve a szakmai párbeszédet. Emellett az oktatási szféra számára olyan kiállítást és vásárt rendezni, amely a szakmai
szolgáltatások mellett az eszközkínálatot is átfogóan mutatja be, valamint összekapcsolódik egy regionális oktatási szolgáltatásokat felsorakoztató állásbörzével is. A rendezvényhez kapcsolódó konferencia pedig az EKF-hez kapcsolódóan körbejár
egy aktuális témát: a mûvészetoktatást.
Az Art-Study rendezvény az alábbi blokkokra bontható:
• PÉCS-ART mûvészeti kiállítás be kívánja mutatni az EKF programban szereplô úgynevezett „Déli kulturális övezet”
mûvészeinek alkotásait. Lehetôséget kíván teremteni a mûvészeti iskolák számára a mûvészeti ágak lehetô legszélesebb
palettáján történô kibontakozásra. A hagyományos statikus kiállítások mellett, teret ad a helyben készülô performanszok
számára is. Az alkotások, és az alkotók egyidejû jelenlétét kihasználva kontaktust teremt a mûvészek és a mecénások között.
• Az ART-STUDY-EXPO mûvészeti kellékek és oktatási eszközök, szolgáltatások vására: a mûvészeti alkotómunkát és az
oktatást kiszolgáló szakkiállítás.
• Az ART-STUDY mûvészetoktatási konferencia célja az alsótól a felsôfokig, a mûvészeti iskolákban tanítók és a mûvészeti
nevelést elôtérbe helyezô iskolák tanárainak szakmai-módszertani, elméleti-gyakorlati tapasztalatainak átadása. A konferencia során számos elôadás, kerekasztal-beszélgetés, vita-fórum, prezentáció igyekszik kiszolgálni a résztvevôk szakmai
elvárásait.
• A pályaválasztáshoz kapcsolódó elôadások és konferencia:
• Szekció termekben bemutatkozási lehetôség középiskoláknak, egyetemeknek – általános bemutatkozás biztosítása
• Bologna rendszer ismertetése
• Felvételi rendszerek (középiskolai, felsôoktatási) ismertetése
• Oktatási minisztérium elôadása
• Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium – hiányszakmák, prognózisok
• Munkaerô közvetítô cégek, fejvadászcégek tapasztalatai
A Gyermekvilág 2007 fô célja, egyazon kiállítás és rendezvény keretein belül a gyermekekkel, gyermekneveléssel kapcsolatos mindennemû segítségnyújtás. A kiállítás egy helyen, egy idôben nyújt lehetôséget a gyermekruházat, étkezés, játék,
bútor, egyéb használati eszközök, mesekönyvek, ifjúsági regények megtekintésére. A rendezvény ideje alatt a gyermekeket
játszóház és színes gyermekmûsor várja.
A programok úgy kerülnek összeállításra, hogy az a nagyközönség számára is érdekes legyen, egymást erôsítsék, és az egyes
eseményeket nagyszámú nézô követhesse. Ezért részben a hivatalos programba, részben a kísérô rendezvények közé
vetítések és koncertek, performanszok kerülnek beillesztésre.
Jelen pillanatban nincsen ehhez hasonlítható rendezvény, ahol ilyen átfogó képet kaphatna a gyermek, a diák és a szülô a
nevelésrôl, oktatási intézményekrôl, az oktatási rendszerrôl, illetve az ezekhez szervesen kapcsolódó kiegészítô szolgáltatásokról. A rendezvény évente kerülne megrendezésre, idôben megelôzve a középiskolai és felsôoktatási intézmények jelentkezési határidejét.
Bízva a sikeres együttmûködésben, üdvözlettel:

Kapás Szabolcs
ügyvezetô igazgató
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JELENTKEZÉSI LAP (Fax: +36 72 805-610)
1. KIÁLLÍTÓ

CÉG ADATAI

Kiállító

Társkiállító

__________________________________________________________________________________ cég standján
(kérjük a jelentkezési lapot a társkiállítók részére szíveskedjenek lemásolni, és kitöltve faxon vagy postai úton juttassák el címünkre)

Kiállító cég neve: ___________________________________________________________________________________________________________
Címe:

____________________________________________________________________________________________________________________

Tel.:

_________________________

Fax: ___________________________

E-mail:

___________________________________________

Cégvezetô:

__________________________________________________

titulusa:

___________________________________________

Kapcsolattartó:

__________________________________________________

titulusa:

___________________________________________

Bankszámlaszám:

__________________________________________________ Adószám:

___________________________________________

2. SZÁMLÁZÁSI

NÉV ÉS CÍM

Cég neve:

_______________________________________________________________________________________________________________

Teljes cím:

_______________________________________________________________________________________________________________

Tel.:

_________________________

Fax: ___________________________

E-mail:

___________________________________________

3. JELENTKEZÉS
REGISZTRÁCIÓS DÍJ:

Kiállítóknak 35 000,- Ft + ÁFA

Társkiállítóknak 25 000,- Ft + ÁFA

Tartalma: katalógusbejegyzés, kiállítónként egy darab katalógus és egy fô részvétele az állófogadáson, terület utáni állandó belépôk (6 m 2-ig 2 db, 7-12m2-ig
3 db, 13-30 m2-ig 6 db, 30 m2 felett 8 db), kiállítónként 1 db kiállítói parkolóbérlet, ôrzés (minden nap, zárástól nyitásig), alap felelôsségbiztosítás, árambekötés
2 KW fogyasztással.

TERÜLETBÉRLETI

DÍJAK, STANDIGÉNYLÉS

Fedett:
• Építés nélküli terület (min. 6 m2)

6 200,- Ft + ÁFA / m2

_______________m x _______________m = ________________ m2

• Alap installált stand (min. 6 m2)

10 200,- Ft + ÁFA / m2

_______________m x _______________m = ________________ m2

Tartalma: stand tervezése, szônyegezés, határoló falak, frízpanel felirattal (egységes betûkkel embléma nélkül), 1 db információs pult, 1 db asztal, 4 db szék,
4 m2-enként 1 db spot lámpa, szemetes kosár.

• Felárak:

Sarok stand (min. 10m2) 10 %

Szabad terület:

Fejstand (min. 15m2) 15 %
4 000,- Ft + ÁFA / m2

Sziget stand (min. 24m2) 25

_______________m x _______________m = ________________ m2

Kijelentjük, hogy a jelentkezési lapon valamint a részvételi feltételekben foglaltakat magunkra nézve kötelezônek fogadjuk el. Ez a jelentkezési lap egyben megrendelônek
minôsül. A jelentkezéseket folyamatosan, a beérkezés sorrendjében fogadjuk el.

200______. év ___________hó __________nap
P.H.

________________________________
cégszerû aláírás
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK (Fax: +36 72 805-610)
I. JELENTKEZÉS
1. A kiállító jelentkezése a Jelentkezési lapon történik, amelyet pontosan kitöltve és cégszerûen aláírva kell 2007. október 1-ig eljuttatni a Pécsi
Rendezvényszervezô Kht. címére. Az aláírt jelentkezési lap egyben megrendelésnek minôsül.
A cégszerûen aláírt Jelentkezési lap visszaküldésével a kiállító egyúttal kinyilvánítja, hogy ezen részvételi feltételeket magára nézve
kötelezônek elfogadja.
2. A Pécsi Rendezvényszervezô Kht. a jelentkezést visszaigazolja, ami egyben a részvételre vonatkozó szerzôdés létrejöttét jelenti a kiállító és
a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. között.
3. A standhelyek kiosztására, a jelentkezôk tematika szerinti elhelyezésére a jelentkezési határidô lejártát követôen, a késôbbiekben kerül sor.
A bérelt terület a kiállító cég által önhatalmúlag nem cserélhetô és nem növelhetô, nem adható tovább.
4. Valamennyi határidôre bejelentkezett résztvevô – kiállító és társkiállító – szerepel a rendezvény katalógusában.
5. Minden kiajánlott szolgáltatás, a standkivitelezés és a szállásrendelés kivételével, kizárólag a Pécsi Rendezvényszervezô Kht-n keresztül
rendelhetô meg.
6. Egyedi kivitelezés esetén a stand kivitelezési tervét 2007. október 1-ig engedélyeztetésre be kell nyújtani a Pécsi Rendezvényszervezô
Kht-hez. Egyedi standépítés csak engedélyezett terv esetén lehetséges.

II. FIZETÉSI

FELTÉTELEK

1. A kiállítónak a Jelentkezési lapon, valamint annak mellékletein megrendelt szolgáltatások díját meg kell fizetnie. A kiszámlázott összeget a
számlán megjelölt fizetési határidôig kell a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. bankszámlájára átutalni. A fizetési határidô elmulasztása a részvétel elutasításával jár, a kiállítási terület nem vehetô birtokba.
2. A vásár helyszínén megrendelt szolgáltatások ellenértékét a helyszínen, a szolgáltatás teljesítése elôtt, készpénzben kell kiegyenlíteni.
3. Ha a kiállító a rendezvény bezárásáig esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. zálogjoggal él.

III. LEMONDÁS,

REKLAMÁCIÓ, BIZTOSÍTÁS

1. Amennyiben a kiállító a részvételi szándékát a rendezvény megnyitása elôtti 20 napon belül mondja vissza, köteles a kötelezô regisztrációs
díj, a katalógus bejegyzés és a megrendelt terület díjának 100%-át megtéríteni.
2. Ha a kiállító a részére kijelölt területet a rendezvény megnyitása elôtt 24 órával nem foglalja el, a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. ezt
minden visszafizetési és kártérítési kötelezettség nélkül más kiállítónak adhatja bérbe. A meg nem jelenô kiállító köteles a területdíjat, a
regisztrációs díjat, ezen felül a megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét 100 %-ban megtéríteni.
3. A kiállítónak a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb. kapcsolatos reklamációit – a bizonyíthatóság érdekében – a
kiállítás bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla befizetési határidejének lejártáig írásban kell bejelentenie a Pécsi
Rendezvényszervezô Kht. képviselôjénél. A megadott határidôk után érkezô reklamációt a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. nem tudja
figyelembe venni.
4. Harmadik személyek által okozott, vagy rájuk áthárítandó károkat a Pécsi Rendezvényszervezô Kht. abban az esetben téríti meg a kiállítónak, amennyiben a károkozótól a kártérítés összege hozzá beérkezett.
5. Az Ön és vagyontárgyainak biztosítása érdekében, a Magyarországi Kiállítás- és Vásárszervezôk Szövetségének Általános Kiállításüzemeltetési Szabályzata figyelembevételével Társaságunk (Pécsi Rendezvényszervezô Kht.) kötelezôen elôírja a kiállításokon résztvevô
minden partnerének a kiállítási felelôsségbiztosítás megkötését.
6. A felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki jogviták esetére.
A jelentkezési lapon valamint a részvételi feltételekben foglaltakat magunkra nézve kötelezônek fogadjuk el.

200______. év ___________hó __________nap
P.H.
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cégszerû aláírás
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SZOLGÁLTATÓI ÍV
1. KIÁLLÍTÓ

CÉG NEVE

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. REKLÁM
A kiállítói katalógusban, az egyszerû bejegyzésen túl lehetôsége nyílik, hogy exkluzív formában ismertesse termékeit, szolgáltatásait, a kívánt
nagyságú felületen.
Felszín

Ár/Ft

Igény

Felszín

Ár/Ft

Igény

Hátsó borító

70 000,- Ft+ÁFA

_______

1/3 oldal

25 000,- Ft+ÁFA

_______

Hátsó borító belsô

60 000,- Ft+ÁFA

_______

2/3 oldal

40 000,- Ft+ÁFA

_______

1 oldal

50 000,- Ft+ÁFA

_______

1/4 oldal

20 000,- Ft+ÁFA

_______

1/2 oldal

30 000,- Ft+ÁFA

_______

A megrendeléseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el!

3. KIÁLLÍTÓI

PARKOLÓ BÉRLET IGÉNYLÉS

A regisztrációs díjban foglalt 1 db kiállítói parkoló bérleten túli igény:

Kiállítói parkoló bérlet

Ár: Ft/4 nap

Igény (db)

3000,-

_________

4. KATALÓGUSBEJEGYZÉS
KIÁLLÍTÓ ADATAI:
Cég neve:

_______________________________________________________________________________________________________________

Címe:

_______________________________________________________________________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________

Fax:

___________________________________________

e-mail:

______________________________________________________ Web oldal:

___________________________________________

Cégvezetô:

_______________________________________________________________________________________________________________

Katalógus szöveg (maximálisan 50 szó):

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Katalógus szöveget

emblémával

embléma nélkül

kívánom megjeleníttetni.

Az emblémát (két színben jelenik meg) kérjük legkésôbb 2007. október 1-ig e-mailben, vagy postai úton cd-n eljuttatni hozzánk.
Nyomtatott betûkkel kérjük kitölteni!

5. FRÍZ FELIRAT

szövege (alapstand rendelése esetén):

____________________________________________________________________________________________________________________________
Megrendelem a fenti tájékoztató ismeretében a Art-Study – Mûvészeti Kiállítás és Vásár – Mûvészetoktatási konferencia szolgáltatásait a fentiek szerint.
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P.H.

________________________________
cégszerû aláírás

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2007.

OKTÓBER

ART-STUDY

1.

Mûvészeti Kiállítás és Vásár –
Mûvészetoktatási konferencia
2007. november 8-11.

Pécsi Rendezvényszervezô Kht.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Tel: 72/805-614
Fax: 72/805-610
www.expocenterpecs.hu

KIVITELEZÉSI MEGRENDELÔ
Megnevezés

Méret (cm)

Egységár (Ft+ÁFA) (SYMA)

elválasztó fal

100 x 240

5 500,-

elválasztó fal

50 x 240

4 500,-

függönyös fal

100 x 240

3 500,-

harmónika ajtó

100 x 240

7 000,-

100/50 x 80, 50/50 x 80,
100/50 x 90, 50/50 x 90

7 000,-

100/50 x 80

8 000,-

infópult
üveges pult
polc pulthoz
Íves pult

50/50, 100/50

800,-

R 100/50 x 80, R 50/50 x 120,
R 50/50 x 80, R 50/50 x 120

7 000,-

polc íves pulthoz

R 100/50, R 50/50

1 000,-

épített polc

100/50 x 3 polclap
50/50 x 3 polclap

6 500,-

mobil polc (dönthetô)

100/30 x 3 polclap

6 000,-

100/100 x 240

12 000,-

50/100 x 240

10 000,-

50/50 x 240

9 000,-

vitrin 2 db oldal üveggel

vitrin polc (üveg)

100/100, 50/100, 50/50

2 000,-

plusz oldalüveg

100 x 120, 50 x 100

2 200,-

tolóüveg + zár

100 x 120

2 500,-

tükör vitrinbe

100 x 120, 50 x 120

3 000,-

tároló

100/100 x 20,-40,-60,-80

7 000,-

tároló

100/50 x 20,-40,-60,-80

6 500,-

tárorló

50/50 x 20,-40,-60,-80

5 000,-

raszter mennyezet

100/100

3 500,-

raszter mennyezet

50/50

többlet frízfelirat

Összesen (Ft+ÁFA)

Igény (db)

Összesen (Ft+ÁFA)

Igény (óra)

Összesen (Ft+ÁFA)

5 000,5 500,-

embléma a frízen

8 500,-

Reklámszöveg

11 000,Egységár (Ft+ÁFA)

szék

2 000,-

bárszék
asztal

Igény (db)

3 000,90x90, 75x70, d 70, 85/85

3 500,-

120 – 240 l

12 000,-

mosogató (melegvizes)
hûtôszekrény

14 000,-

plusz spotlámpa

3 000,-

reflektor

3 500,-

plusz elektromos csatlakozó

2 500,-

fogas (álló)

2 000,-

vízbekötés vízfogyasztással

20 000,-

szônyegezés

600,-/m2

internet hozzáférés

3 000,-/nap

további árambekötés

2 500,-/2kW

zászlótartó rúd 6 fm

10 000,Egységár (Ft+ÁFA/óra)

árurendezés targoncával
(min. 1 óra)

6 000,-

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a helyszínen utólag megrendelt szolgáltatásokért 100%-os felárat számítunk fel!
Megrendelem a fenti tájékoztató ismeretében a Art-Study – Mûvészeti Kiállítás és Vásár – Mûvészetoktatási konferencia szolgáltatásait a fentiek szerint.

200______. év ___________hó __________nap
P.H.

________________________________
cégszerû aláírás

