
Részvételi felhívás! 
 

Általános információk: 

 
 

A Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület nevében ezúton kínálunk 
bemutatkozási és egyben árusítási lehetőséget Önnek, a 2018. évi 
 

IX. Gyömrői Lecsófőző és Hagyományőrző Fesztiválunkon, 
melynek időpontja: 2018. aug.31-szept. 01., a Tőzeges tó partján! 

 

Ízelítő a programjainkból: Lecsófőző verseny– szakavatott zsűrivel, kézműves 
vásár bemutatókkal, néptáncosok, óriásbábosok, gólyalábasok, középkori 
harcművészeti bemutatók, a gyermekeknek bábszínházi előadások, egész nap népi 
játékok kalandparkja, kézműves sátrak és koncertek neves fellépőkkel. Délután 
megrendezésre kerül az IX. Gyömrői Parasztolimpia! 
 

Az egész napos rendezvényünkre minimálisan 15.000-18.000 látogatót 
várunk!! 
A látogatók minél jobb kiszolgálása érdekében várjuk azon vállalkozók 
jelentkezését, akik a rendezvényhez illő árukkal, szolgáltatással színesítenék a 
kínálatot.   
 

Az árusítás feltételei: 
- Egyszeri regisztrációs díj (részvételi díj): Kategóriák szerint, vagy megbeszélés 
alapján 
- Tevékenységtől függő érvényes szakhatósági engedélyek megléte 
- Saját installáció 
 

Részvételi díjak: 
Kézműves termékek: 5000.-Ft /folyóméter a két napra (0%Áfa) 
(kerámia, fa, szűcs, szappan, textil, ékszer, üveg, bőr, kosaras, kések, kirakodó 
vásár jellegű, méz, lekvár, szörp, egyéb) 
 
Élelmiszer jellegű termékek : 7000.- Ft/folyóméter a két napra (0%Áfa) 
( vattacukor, popcorn, főtt kukorica, sütemények, fagylalt, jégkrém, sajtok, aszalt 
gyümölcsök, édességek, jégkása.) 
 
Melegkonyhai árusok: egyedi megállapodás alapján. 
(hamburger, hot-dog, sültek, langalló, lángos, kürtős kalács, gyros, sültkrumpli, 
palacsinta, gofri) 
Kis melegkonyhai árusok: 12 m2-ig 
Nagy melegkonyhai árusok: 12 m2 felett 
 
Ital árusítása csak meghívásos rendszerben! 
 
Jelentkezés elbírálsa: 
A jelentkezett kitelepülők közül a fesztivál szervezői választják ki a résztvevők 
körét. 
 
 
 
 
 



Előnyt jelent:  
-                                                                                
k  na lnak  ela rus  to  helyu ket egyedi, la tva nyos mo don d  sz  tik, -  interakt  v 
programokat szerveznek,  
-  terme keik ne pszeru s  te se re ku lo nfe le promo cio kat (pl. ko stoltata st) 
biztos  tanak,  
-  hungarikumokat, tradiciona lis magyar e lelmiszert, italokat k  na lnak,  
-  ku lo nleges egyedi terme keket forgalmaznak,  
 
 
Kérjük, amennyiben szeretne árusként, kézművesként résztvenni a 
rendezvényen, rövid bemutatlozó anyaggal, képpel jelentkezzen az alábbi 
elérhetőségeken. 
e-mail cím: kulturiszt111@gmail.com   
További információ:06-20/536-5159     
www.lecsofeszt.hu, www.kulturiszt.hu, www.facebook.com/lecsofeszt 
 
Jelentkezési lap letölthető innen 

http://www.lecsofeszt.hu/
http://www.kulturiszt.hu/
http://www.facebook.com/lecsofeszt

