1. oldal

BÁBOLNAI
GAZDANAPOK

VISSZAKÜLDENDŐ!
Magyar Mezőgazdaság Kft.
Postán: H-1141 Budapest, Mirtusz utca 2.
E-mailen: babolna@magyarmezogazdasag.hu

2021. szeptember 9-11.

JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkezési határidő: 2021. május 31.

Kiállító/alkiállító cég neve: _____________________________________________________________________________________
Az alkiállítók listáját külön írásban szíveskedjenek megküldeni!
Cím: ____________________________________________________________________________________________________
Adószám: _________________________________________________________________________________________________
Számlázási cím: _____________________________________________________________________________________________
Levelezési cím: _____________________________________________________________________________________________
Képviselő/ügyintéző: _________________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________Mobil: _______________________________________________
Tevékenységi kör/termék: ______________________________________________________________________________________
Kérjük, hogy a 3. oldalon felsorolt tematikai pontok közül válasszon!

I. HELYDÍJAK 										IGÉNYELT TERÜLET:
Szabad terület:
200 m2 alatt

8.900 Ft + Áfa/m2

m2

201 - 400 m2

8.300 Ft + Áfa/m2

m2

401 m2 -től

7.600 Ft + Áfa/m2

m2

Csarnok:

15.300 Ft + Áfa/m2

m2

Színsor:

15.300 Ft + Áfa/m2

m2

REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 45.000 Ft + Áfa

Kiállítónként és alkiállítónként fizetendő díj, amely tartalmazza a regisztrációt, a katalógusban történő alapbeiktatást, a kiállítói felelősségbiztosítást, az általános éjjeli őrzést,
valamint 2 db fogadás meghívót.

II. STANDÉPÍTÉS 									
egységstand (csarnok, színsor)

IGÉNYELT TERÜLET:

14.900 Ft + Áfa/m2

m2

határoló falak, szőnyegezés, 1 db asztal, 4 db szék, 1 db infópult, 1 db szemeteskosár, 3 m2-ként 1 db spotlámpa, 9 m2-ként 1 m2 raktár, frízfelirat

szabad területi ház

24.200 Ft + Áfa/m2

m2

határoló falak, alu trapézlemez fedéssel, frízfelirat, dobogó, szőnyegezés, 1 db asztal, 4 db szék, 1 db infopult, 1 db szemetes, 3 m2-ként 1 db spotlámpa
Fizetési feltételek és ütemezés (Ld. Részvételi feltételek 2.1. pont)
A szerződés az aláírt jelentkezési űrlap visszaküldésével majd annak a beérkezését követő visszaigazolásával megkötöttnek számít. (Ld. Részvételi feltételek 1.2 pont.) Jelen aláírással a
megrendelő elfogadja a túloldalon feltüntetett általános szerződési feltételeket.

Egyedi stand esetén a frízfeliratot megrendelem. A frízfelirat ára 15. 000 ft +Áfa.
Egyedi és egységstand esetén a logó elhelyezését megrendelem. A logó ára: 12.500 Ft + Áfa.
Frízfelirat szöveg: (Kérjük mindkét esetben nyomtatott betűkkel kitölteni!)

Kelt: __________________________________________________
BABOLNAIGAZDANAPOK.HU

SZERVEZŐ:

Cégszerű aláírás: ________________________________________________________
RENDEZŐ:

TÁRSRENDEZVÉNY:

TÁMOGATÓ:

Agrárminisztérium

2. oldal
III. SZOLGÁLTATÁSOK
1) ENERGIA ÉS VÍZ SZOLGÁLTATÁS
FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY AZ EGYSÉGSTANDOK, AZ ELEKTROMOS BEKÖTÉST NEM TARTALMAZZÁK, AZT KÜLÖN
MEGRENDELÉSÜK ALAPJÁN TUDJUK BIZTOSÍTANI!
2 kW bekötés fogyasztással /csarnok, színsor/

33.000 Ft + Áfa/db

db

2 kW bekötés fogyasztással szabadterületen

46.200 Ft + Áfa/db

db

2 - 6 kW bekötés fogyasztással

55.000 Ft + Áfa/db

db

6 - 10 kW bekötés fogyasztással

79.200 Ft + Áfa/db

db

2.200 Ft + Áfa/db

db

50.000 Ft + Áfa/db

db

spotlámpa

2.100 Ft + Áfa/db

db

EV-3 dugaszoló aljzat 3x /lls+f/

2.100 Ft + Áfa/db

db

16 A III fázisú dugaszoló aljzat /ipari/ mx 10 fm kábellel

6.300 Ft + Áfa/db

db

32 A III fázisú dugaszoló aljzat /ipari/ mx 10 fm kábellel

9.000 Ft + Áfa/db

db

elválasztó fal

6.900 Ft + Áfa/fm

db

szőnyeg, fóliatakarással

2

1.700 Ft + Áfa/m

db

harmonika ajtó

8.200 Ft + Áfa/db

db

nyitott infópult

8.800 Ft + Áfa/db

db

zárható infópult

11.000 Ft + Áfa/db

db

íves infópult

12.500 Ft + Áfa/db

db

asztalvitrin

11.000 Ft + Áfa/db

db

állóvitrin

17.200 Ft + Áfa/db

db

raktári állvány

4.300 Ft + Áfa/db

db

konzolos polc 100 x 30 cm

3.700 Ft + Áfa/db

db

asztal 80 x 80 cm

4.800 Ft + Áfa/db

db

szék

3.600 Ft + Áfa/db

db

bárszék

4.900 Ft + Áfa/db

db

22.000 Ft + Áfa/db

db

állófogas

4.400 Ft + Áfa/db

db

műanyag papírkosár
melegvizes mosogató (bekötés nélkül) A díj nem tartalmazza a víz és
árambekötés költségét (min. 6 kW-os árambekötés szükséges).

1.000 Ft + Áfa/db

db

18.000 Ft + Áfa/db

db

19 - 50 m2 : 6 db

51 - 100 m2: 8 db

201- 400 m2: 15 db

400 m2 felett: 20 db

kiállítói belépőbérlet

3.800 Ft + Áfa/db

db

parkolóbérlet

2.800 Ft + Áfa/db

db

10 kW feletti bekötés /kW-onként/
víz és csatorna csatlakozás*

* A víz és csatorna csatlakozás a csarnokban nem lehetséges.

2) ELEKTROMOS ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK

3) INSTALLÁCIÓ KIEGÉSZÍTŐK ÉS BÚTOROK

hűtőszekrény

IV. BELÉPŐK, MEGHÍVÓK
Ingyenes belépők terület alapján:
0 - 18 m2: 4 db
101 - 200 m2: 10 db

Kelt: __________________________________________________
BABOLNAIGAZDANAPOK.HU

SZERVEZŐ:

Cégszerű aláírás: ________________________________________________________
RENDEZŐ:

TÁRSRENDEZVÉNY:

TÁMOGATÓ:

Agrárminisztérium
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V. katalógusív
BETŰRENDES KIÁLLÍTÓI NÉVJEGYZÉK
A beiktatást a következő betűnél kérjük:
Cég neve: _________________________________________________________________________________________________________________________
Levelezési cím: ____________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________

Weboldal: _________________________________________________________________________________________________________________________
Megjeleníteni kívánt szöveg:
(A magyar nyelvet alapul véve 70 karakter (kb. 1 sor) ingyenes, minden további karakter 100 Ft + ÁFA. Szóköz, írásjel is karakternek számít.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
KATALÓGUSHIRDETÉS (Magyar Mezőgazdaság hetilap 36. számában)
1/1 oldal hirdetés (210 mm x 297 mm)

db

185.000 Ft + ÁFA

1 /2 oldal fekvő hirdetés (179 mm x 127 mm)

db

120.000 Ft + ÁFA

1 /4 oldal álló hirdetés (87 mm x 127 mm)

db

80.000 Ft + ÁFA

1/8 oldal fekvő hirdetés (87 mm x 61 mm)

db

50.000 Ft + ÁFA

Céglogó elhelyezése a katalógusban

db

5.000 Ft + ÁFA

Kérjük a hirdetéshez szükséges kész anyagot e-mailen megküldeni szíveskedjenek. (Formátum: PDF, JPG, PNG, TIFF (minimum 300 dpi)
VI. TEMATIKA
1.
2.

Traktorok
Szántóföldi növénytermesztés gépei
2.1 Talajművelő gépek, eszközök
2.2 Vetőgépek, palántázó, ültetőgépek
2.3 Trágyaszóró gépek
2.4 Növényvédelem gépei
3.
Betakarító gépek
4.
Rét, legelő, szálastakarmány- termesztés és betakarítás gépei
5.
Öntöző berendezések
6.
Emelő, rakodó és szállítóberendezések, földmunkagépek
7.
Mezőgazdasági kommunális gépek
8.
Kertészetek, ültetvények gépei, eszközei
9.
Zöldség, szőlő és gyümölcstermesztés, betakarítás gépei, eszközei
10. Növénysátrak, fólia sátrak, gépeik, eszközeik
11. Terménytárolók, szárító berendezések és felszerelések
12. Mezőgazdasági gépek, eszközök alkatrészei
13. Műszaki szolgáltatás, szerviz, javítás
14. Méréstechnika, diagnosztika, automatizálás, agrárelektronika
15. Mezőgazdasági informatikai rendszerek és eszközök
16. Gépjárművek, szállítóeszközök
16.1 Teher és személyszállító eszközök, kisteherautók,
		
terepjárók, pick-up-ok
16.2 Pótkocsik, vontatmányok
17. Vetőmagvak, virágmagvak, szaporító anyagok
Kelt: __________________________________________________
BABOLNAIGAZDANAPOK.HU

SZERVEZŐ:

18.

Vegyipari termékek, növényvédő szerek, műtrágyák
18.1 Növényvédő szerek
18.2 Műtrágyák, tápoldatok
18.3 Csávázó szerek
18.4 Mezőgazdasági fóliák, csomagoló anyagok, zsinegek, 		
		 hálók
18.5 Kenő és üzemanyagok
18.6 Fertőtlenítő és tisztítószerek, kártevő mentesítés
18.7 Vegyipari termékek tárolása, szállítása, kúttechnika
19. Erdészet, fafeldolgozás, vadászat
19.1 Erdők telepítése, gondozása, fakitermelés gépei, eszközei
19.2 Fafeldolgozás gépei, eszközei
19.3 Vadgazdálkodás eszközei
20. Kertépítés, parkosítás, dísz és konyhakeretek berendezései,
eszközei, gépei
21. Állattartás eszközei, létesítményei, berendezései, gépei
22. Takarmányok, tápok, állatgyógyászat, genetika
23. Bio energia, komposztálás, agrár-környezetvédelem
24. Munkavédelem, munkaruházat
25. Finanszírozás, bankok, pénzintézetek
26. Vidékfejlesztés, falusi turizmus
27. Szaksajtó, tudomány, oktatás
28. Egyéb: ________________________________________
_____________________________________________

Cégszerű aláírás: ________________________________________________________
RENDEZŐ:

TÁRSRENDEZVÉNY:

TÁMOGATÓ:

Agrárminisztérium
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. 	Jelentkezés - Elfogadás – Szerződés
1.1. Szerződő felek:
• Egyrészről: a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által a szervezési feladatok elvégzésére megbízott stratégiai partner a Magyar Mezőgazdaság Kft. (a továbbiakban:
MMG Kft.) (székhely: 1141 Budapest, Mirtusz utca 2.)
• Másrészről: a jelentkezési ívet cégszerűen aláíró és visszaküldő kiállító (a továbbiakban: Kiállító).
1.2. 	A jelentkezés - a szerződés létrejötte: A jelentkezés a megküldött jelentkezési űrlapon történik ezen részvételi feltételek elismerésével. A szerződés az aláírt jelentkezési űrlap az MMG Kft.-hez történő beérkezésével lép életbe és hatályos 2021. szeptember 13-ig.
1.3. 	A Kiállító által ezen formanyomtatványon kikötött, vagy megjelenített feltétel és/vagy fenntartás érvénytelen. Valamennyi kiegészítő megállapodáshoz, a részvételi
feltételekben foglaltaktól eltérő szolgáltatások vagy műszaki megoldások engedélyezéséhez a MMG Kft. írásbeli jóváhagyása szükséges.
1.4. Az MMG Kft. jogosult a szerződéstől elállni, ha a Kiállító terméke a kiállítás tematikájához nem illeszkedik.
1.5. 	A kiállítási standokon élelmiszer árusítása és kóstoltatása csak előzetes bejelentés alapján és a megfelelő hatósági engedélyek birtokában lehetséges.
1.6. 	A Kiállító standjára alkiállítót jelenthet be, a bejelentése írásban (e-mailben vagy levélben) történik, melyen megnevezendő az alkiállító teljes neve, címe/székhelye,
termékei és vagy tevékenységi köre. Az alkiállító(k) jelentkezésének elfogadását az MMG Kft. bírálja el. Az alkiállító részvételéhez regisztrációs díjat számít fel az
MMG Kft. A Kiállító a bérelt területet megoszthatja. A kiállítási területet az MMG Kft. egészként kezeli, így mindig csak mindenkori szerződéses partnerének, azaz a
Kiállítónak bocsátja rendelkezésére. A Kiállító, illetve az alkiállító ún. képviselt céget is megjeleníthet a standon. A képviselt cég saját területet nem vesz igénybe.
A kiállításra szerződő fél azon cég, mellyel az MMG Kft. szerződéses kapcsolatban áll, a helydíj és a szervezőtől igénybe vett szolgáltatások ellenértékeinek kötelezettje
(a számlák címzettje). A kiállításra szerződő fél lehet Kiállító és kollektív kiállítás összefogója.
2. 	A részvétel költségei, esedékesség
2.1. 	A kiállítói jelentkezés visszaigazolásával a Kiállító a megrendelt szolgáltatásokról díjbekérőt kap, majd az arra történt utalást követően kerül kiállításra a számla.
Kiállítói terület foglalása a díjbekérő befizetésével válik véglegessé. A díjbekérő kiegyenlítésének hiányában a kiállítási terület nem foglalható el. A kiegyenlítés
tényét a Regisztrációs Irodában igazolni kell.
2.2. A kijelölt kiállítási terület csak a helydíj befizetése után vehető birtokba, illetve azután kezdhető el az építési munka.
2.3. 	Amennyiben egyéb szolgáltatást rendel a Kiállító, arról a megrendelést követően külön számla kerül kiállításra, amit legkésőbb a kiállítás kezdéséig rendezni kell. Ha
a kitűzött határidőn belül annak ellenére nem történik meg a fizetés, hogy az MMG Kft. elutasítást helyezett kilátásba, az MMG Kft. jogosult saját maga rendelkezni
a standterülettel, ill. elállni a szerződéstől.
2.4. 	A Kiállító a fizetési határidő be nem tartása esetén, külön figyelmeztetés nélkül, köteles megfizetni az MMG Kft. részére a Ptk. szerinti kamatokat.
3. 	Standkiosztás, birtokbavétel
3.1. A standterületek kiosztása a jelentkezések sorrendjében, a nagyságrend, illetve a törzskiállítói státusz figyelembevételével történik.
3.2. 	A Kiállító csak akkor veheti birtokba a számára kijelölt területet és kezdheti meg az építést, ha legkésőbb az építés kezdetéig a teljes terület bérleti díj, a regisztrációs
díj, valamint az előzetesen kiszámlázott szolgáltatások díja kifizetésre került.
3.3. 	Bármely stand vagy kiállítási terület, amelyet az egyes Kiállítók legkésőbb a kiállítás kezdete előtti nap végéig nem foglalnak el, más Kiállítónak átadható. A Kiállító
ez esetben semmiféle visszatérítési vagy kártérítési igényt nem támaszthat.
3.4. 	Az MMG Kft. a kiállítási terület kijelöléséről indokolási kötelezettség nélkül határoz. Az MMG Kft. az adott kiállításon történő kiállítási terület kijelöléséről (standkijelölés) hozott döntését a Kiállítóval a helyszínrajz megküldésével közli. A Kiállító a standkijelölő döntés mellékletét képező helyszínrajz megküldését követő 8
munkanapon belül jogosult írásban jelezni az MMG Kft. felé, ha ajánlatát nem fogadja el.
3.5. 	A bérelt terület megváltoztatása, az MMG Kft. által kijelölt bérelt terület önhatalmúlag más kiállítóval nem cserélhető el, más kiállítóval való megállapodással nem
növelhető, nem adható tovább és kizárólag az MMG Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával változtatható meg bármilyen módon.
4. 	Biztosítás és felelősségvállalás
4.1. 	A Kiállítónak és alkiállítónak, vagy megbízottjának a feladata, hogy a kiállítási tárgyak, valamint minden más eszköz szabályszerűen biztosítva legyen az oda-vissza
szállítás, valamint a kiállítás teljes időtartama alatt, különös tekintettel a szerelés, szétszerelés összes kockázata, a károsodás, a lopás, stb. ellen.
4.2. A Regisztrációs díjban foglalt felelősség biztosítás szempontjából biztosítási esemény az a káresemény, amelyet a Kiállító a vele szerződéses jogviszonyban nem álló
harmadik személynek, illetőleg a vele szerződéses kapcsolatban állóknak szerződésen kívül okozott, és amelynek megtérítéséért a biztosított felelőséggel tartozik.
4.3. 	Nem tartoznak bele a felelősség körébe a közvetett károk és az elmaradt haszon.
4.4. 	A fentieken kívül a Kiállító kijelenti, hogy a rendezvény időtartama során az általa, vagy érdekeltségébe tartozó, így különösen munkavállalói, alvállalkozói, gépei,
berendezései, kiállítási tárgyai által önhibájából vagy önhibáján kívül felmerülő okozott anyagi vagy nem anyagi károkozásért kizárólagos és teljes felelősséget vállal,
valamint vállalja az ezzel összefüggésben okozott károk megtérítését a károsultak részére.

Kelt: __________________________________________________
BABOLNAIGAZDANAPOK.HU

SZERVEZŐ:

Cégszerű aláírás: ________________________________________________________
RENDEZŐ:

TÁRSRENDEZVÉNY:

TÁMOGATÓ:
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
5. 	A részvétel, rendezvény lemondása
5.1. 	A Rendezvénytől való kötbérmentes visszalépés, illetve a bérelt terület csökkentése csak abban az esetben lehetséges, ha ez az igény a jelentkezést követő 8 napon
belül a MMG Kft-hez írásos formában megérkezik. Amennyiben a Kiállító egy későbbi időpontban lép vissza, ez feljogosítja a MMG Kft-t a kötbér megfizetésének
követelésére. Amennyiben a visszamondás a jelentkezést követő 8 nap eltelte után, de 2021. július 31. napja előtt történik, a kötbér mértéke 50%, azt követően
100%. A kötbér alapja a Kiállító által megrendelt szolgáltatások díja. A Kiállító köteles a kötbér összegét haladéktalanul megfizetni. A lemondás attól az időponttól
érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat az MMG Kft.hez megérkezik, és azt írásban visszaigazolja.
5.2. 	Az MMG Kft. jogosult a Kiállítást, részben vagy egészben törölni vagy megrendezésének időpontját, illetve nyitvatartási idejét, helyét megváltoztatni, ha vis maior
esemény következik be. Vis maior eseménynek minősül minden olyan előre nem látható elháríthatatlan esemény, amelynek bekövetkezte a MMG Kft-nek fel nem
róható, a MMG Kft. szándékától és/vagy eljárásától egyébként független (pl.: háború, zavargás, polgári felkelés, általános sztrájk, járvány, pandémia okozta kormányzati korlátozó intézkedés, természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, földrengés) elháríthatatlan külső ok, szükséghelyzet, amely számottevő módon akadályozza, vagy
lehetetlenné teszi a Kiállítás megtartását.
	5.2.1. 	Amennyiben a Kiállítás a vis maior okból kifolyólag elmarad, az MMG Kft. jogosult új időpont kijelölésére, melynek írásos tájékoztatását követően a Kiállító
jogosult a szerződésben foglaltakat az új időpontban ugyanolyan feltételek mellett érvényesíteni, jelen szerződés hatálya az új időponthoz igazodik.
	5.2.2. 	Amennyiben a Kiállító nem kíván élni az új időpontban való részvétel lehetőségével az 5.2.1. pontban meghatározott feltételek szerint, úgy lehetősége van
a szerződésben foglalt összeg százalékos részének visszatérítésére. Ha a vis maior megjelenése, kihirdetése 2021. augusztus 30-ig történik, és az MMG Kft. a
Kiállítást nem rendezi meg, úgy az MMG Kft. köteles az új időpontban megtartott kiállításon részt venni nem kívánó Kiállítónak visszatéríteni a szerződésben
foglalt összeg 70 %-át. Ha a vis maior megjelenése, kihirdetése 2021. augusztus 30-szeptember 9. között történik az MMG Kft. köteles a fentiek szerint visszatéríteni a szerződésben foglalt összeg 50 %-át, 2021. szeptember 30-ig.
6. 	Garanciavállalás
A stand vagy a kiállítási terület esetleges hiányosságai miatti reklamációt a hely elfoglalása után azonnal, de legkésőbb a stand felépítésének utolsó napjáig írásban kell
közölni az MMG Kft.-vel, annak érdekében, hogy a jogos vagy méltányolható panaszt a MMG Kft. orvosolhassa. A később közölt reklamációk nem vehetők figyelembe, és
ezek alapján igények nem támaszthatóak az MMG Kft.-vel szemben.
7. 	Egyéb
7.1 	A Kiállítónak a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével kapcsolatos észrevételeit - a bizonyíthatóság érdekében - a kiállítás bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban be kell jelentenie az MMG Kft.-nél. A megadott határidők után érkező
reklamációkat a MMG Kft. nem tudja figyelembe venni.
7.2. 	A Kiállító csak a jelentkezési lapon feltüntetett és az MMG Kft. által elfogadott termékek, termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására jogosult. Amennyiben a
kiállított tárgy a termékcsoportok szerinti besorolásnak nem felel meg, azt az MMG Kft. a Kiállító költségére eltávolíttathatja.
7.3. 	Nyomtatványok, különböző reklámanyagok terjesztése, kihelyezése, kérdőíves megkérdezések folytatása kizárólag a bérelt standok területén engedélyezett. A bérelt
területen kívüli terjesztés engedély- és díjköteles, amelyet az MMG Kft.-től írásban kell kérni.
7.4. 	A rendező és az MMG Kft. írásos engedélye nélkül a rendezvény egész területén szigorúan tilos pilóta nélküli légi járművek, drónok használata, behozatala, illetve
berepültetése. A Kiállító tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti kötelezettség megszegése esetén az erre jogosult biztonsági személyzet jogosult a pilóta nélküli
légi járművek, drónok azonnali eltávolításáról gondoskodni a kiállítási területről. A szerződő felet terheli kizárólagosan és korlátlanul minden felelősség azért a
vagyoni és nem vagyoni kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége megszegéséből ered – ide értve különösen a harmadik személyeknek és/vagy a kiállítási
területében, illetve az MMG Kft-nek okozott kárt is, továbbá az esetlegesen a pilóta nélküli légi járművek, drónok használata miatt kiszabott bírság fizetését is, valamint a MMG Kft. jelen pont szerinti kötelezettség megszegése miatt szükségessé vált intézkedése során az eszközben esetlegesen bekövetkező kárt is.
7.5. 	A Kiállító köteles a standján történő zeneszolgáltatásra vonatkozó igényét legkésőbb a kiállítás megnyitása előtt 30 nappal a szervezőnek bejelenteni jóváhagyás
céljából.
7.6. 	A jelenleg érvényes jogszabályok szerint az MMG Kft. valamennyi szolgáltatása komplex szolgáltatásnak minősül, ezért 27% áfa terheli.
8. 	Bírósági illetékesség
8.1. 	A részvételi feltételekben nem szereplő egyéb, a rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A szerződő felek mindent
megtesznek a vitás ügyek peren kívül történő rendezésére, de amennyiben ez eredménytelennek bizonyul, úgy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből
vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a Budai Központi Kerületi
Bíróság illetékességét kötik ki.
Aláírásommal nyilatkozom, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelet (GDPR, és a 2011. évi CXII. Tv. rendelkezéseinek megfelelően a Magyar Mezőgazdaság Kft. adatkezelő személyes adataimat kezelje a Bábolna Gazdanapokon való részvétel során és a jövőbeni kiállításokról szóló értesítések megküldése céljából, valamint
a Magyar Mezőgazdaság Kft. egyéb marketing tevékenységeihez használja. Az adatkezelési szabályzat megtalálható a www.magyarmezogazdasag.hu/adatvedelem oldalon.
A kiállítás sajtónyilvános.
Kiállítóként a jelentkezési lapon általam megadott adataimat közölheti, nyilvánossá teheti a cég honlapján és egyéb szakmai fórumokon. Személyes adataim törlését
bármikor kérhetem.
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