Fehérvári Kézművesek Egyesülete
8000 Székesfehérvár Rác utca 27.
+36-20/259-2952

kezmuvesek@gmail.com

Meghívó
XIII. Tűzzel-vassal Fesztivál 2016.
A XIII. Országos Késes- Kovács- és Fegyverműves Találkozó
2016. június 25-én (szombaton) 9-18 óráig
kerül megrendezésre Székesfehérvár Skanzenében (Rác utca),
amelynek házigazdája a Fehérvári Kézművesek Egyesülete.
Nagy szeretettel várjuk Önt ismét, az ország késes, kovács,
fegyverműves mesteremberei közé egy jó hangulatú találkozásra
egymással és a vásárló közönséggel.
Jelentkezési határidő a részvételre: mihamarabb,
legkésőbb 2016. május 31.
A regisztrációs díj: 5.000 Ft,

A jelentkezési lapot kérjük az alábbi címek egyikére visszaküldeni:
Lengyel Magdolna
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 157.
lengyelmagdolna@gmail.com
Fehérvári Kézművesek Egyesülete
8000 Székesfehérvár Rác u.27.
kezmuvesek@gmail.com
Vásárrend:

Kérjük, hogy portékái kínálására saját faszerkezetes kézműves sátrát
hozza magával. A rendezvényen nem engedélyezett a 3x3-as kerti pavilon
használata.
Amennyiben gondot okoz kézműves sátort állítani, vagy ilyen sátrat hozni
magával, lehetőség van a helyszínen bérelni 5000 Ft-ért.
Sátorigényét kérjük előre jelezni.

Kipakolás a rendezvény reggelén 7-9 óráig, vásárbontás 18 óra
után.
A vásári rend fenntartása érdekében 5.000,- Ft kauciót szedünk minden
mestertől, mivel az elmúlt években sajnos volt néhány olyan résztvevő, akik a
rendezvény befejezése előtt a vásári rendet megszegve eltávoztak, illetve a
helyükön szemétkupacot hagytak maguk után.

8.30 és 18.30 között autóval nem közlekedhet, és nem
tartózkodhat a vásár területén!
Ingyen parkolni a Rác utca végén, a közeli áruházi parkolókban, vagy a
lakótelepen van mód. A rendezvény füves területein, és közvetlen közelében ne
hagyja autóját, mert az esetleges károkért, sérülésért felelősséget nem vállalunk,
ugyanakkor kérjük, hogy Ön is vigyázzon a környéken lakók kapuira, értékeire.
Engedélyek:
Mindenki saját felelősségére vesz részt a rendezvényen, ezért rendelkezzen a
vásári forgalmazáshoz szükséges jogosítványokkal, engedélyekkel és számlázási
feltételekkel. A hatóságok évek óta látogatják a rendezvényt.

Zsűriztetés:
Az idén is biztosítunk lehetőséget a rendezvényen résztvevő mestereknek, hogy
alkotásaikat helyben megmérettetés alá vessék a Népi Iparművészeti Tanács
zsűrije által.
Kérjük a rendezvényen részt vevő kiállítókat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel,
mivel a népi iparművész cím megtartása folyamatos zsűriztetéshez van kötve,
ami évente legalább 2 alkotás. A fémműves zsűri a szakmai találkozó miatt jön
le Budapestről kimondottan azért, hogy ezzel is emelje a Tűzzel-vassal Fesztivál
színvonalát és lehetőséget adjon a kiállítás résztvevőinek a zsűriztetéshez.

A zsűri tagjai az értékelés után vállalják az alkotókkal a szakmai beszélgetést.
A zsűrizés díja tárgyanként 1.500,- Ft.
A zsűrizéshez szükséges adatlap letölthető a Hagyományok Háza honlapjáról,
szolgáltatás menüpontból.
A zsűrizés díját a Hagyományok Háza számlájára lehet fizetni átutalással. A
számlaszám a honlapon megtalálható.
Csekket a zsűrizés napján tudunk adni és a helyszínen levő postahivatalban ezt
be lehet fizetni.
A zsűrizés sikeres megszervezéséhez megfelelő számú jelentkezőre van szükség,
ezért kérjük, hogy legkésőbb

2016. május 31-ig küldje vissza a pontosan kitöltött zsűriztetési
adatlapot az alábbi címre: gabriellakomendo@fejermmk.hu
A tárgyakat június 25-én reggel 8 óráig kérjük leadni a Rác utca 20. alatti házban
Komendó Gabriellánál, telefon: 06-30/503-8280
Kérjük, hogy segítse a rendezvény népszerűsítését a szakma iránt érdeklődők
körében.
Köszönjük, ha jelenlétével, aktív közreműködésével emeli rendezvényünk
színvonalát.
Várjuk jelentkezését!
Székesfehérvár, 2016. április 15.
Szenczi Jánosné
Elérhetőségek:
Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Szenczi Jánosné elnök
tel: +36-20/259-2952
8000 Székesfehérvár Rác u.27.
kezmuvesek@gmail.com

Lengyel Magdolna
+36-20/497-2695
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 157.
lengyelmagdolna@gmail.com

