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RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

BORÁSZOK RÉSZÉRE  
 

Tisztelt leendő partnerünk! Szeretettel köszönjük érdeklődésed Pest 
vármegye legnagyobb, ingyenesen látogatható boros eseménye, a monori 
Borvidékek Hétvégéje iránt! Jelen szabályzatban szeretnénk rögzíteni a részvétel 
feltételeit. Kérlek, ha egyetértesz velük, és részt kívánsz venni a rendezvényen, 
küldd vissza részünkre a mellékelt Együttműködési megállapodás 
dokumentumot.  
 
SZERVEZŐ  
 A rendezvény szervezője a monori Vigadó Kulturális és Civil Központ (továbbiakban 
Szervező). A Borvidékek Hétvégéje ötletgazdája a Monor Környéki Strázsa Borrend. 
 
HELYSZÍN 

A Borvidékek Hétvégéjét (továbbiakban Rendezvény) a közel 
ezer pincét számláló monori pincefalu központi terén, a Szent Orbán 
téren és a környező pincesorok között szervezzük. Az ide érkező bort 
kínáló vállalkozások (továbbiakban Borászat) - jellemzően közvetlen 
kapcsolataik révén -, a helyi pincetulajdonosok (továbbiakban 
Pincetulajdonos) présházaiban kapnak helyet, itt kínálják termékeiket. 
A központi Szent Orbán tér GPS koordinátái: 47.368918, 19.445318, 
ugyanide mutat a jobb oldalon található QR kód is.  
 
IDŐPONT 
 Rendezvény időpontja, melyre Borászat jelentkezését várjuk 2023. június 10. szombat. 
Borászat kötelező nyitvatartása 13-21 óra közötti, a korábbi nyitás és későbbi zárás - nem 
kötelező jelleggel -, elfogadott Szervező részéről.  
  
BORKÓSTOLÁS RENDJE 

Az ide érkező látogatók egységes kóstolópoharat váltanak. A kóstolópohár árában 300 
forint értékű bortallérokat kapnak a látogatók, melyet Borászat készpénzre később 
visszaváltott készpénzt helyettesítő eszközként elfogad. A bortallérokat Borászat kérésére a 
nap végén készpénzre váltja Szervező által kijelölt közreműködő szolgáltató. A kiadott 



bortallérokon felüli fogyasztást a látogatók a fogyasztás helyén, jellemzően készpénzben 
fizetik közvetlenül Borászat részére. 
 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELE ÉS DÍJA  

A borászati termékek értékesítésének lehetőségét Szervező a mellékelt 
Együttműködési megállapodás alapján biztosítja Rendezvény keretében. A részvételi díj 
mértéke Borászat bortallér (készpénzre visszaváltott készpénzt helyettesítő eszköz) szerinti 
bruttó forgalmának 30%-a, de minimum bruttó 25.400 Ft (előre fizetendő); mely Borászat 
készpénzes bevételét nem érinti!  
 
DÍJFIZETÉS  MENETE 

Szervező Rendezvény előtt kiállítja a részvételi díj első részéről szóló bruttó 25.400 Ft 
összegű számlát, melynek befizetése a részvétel feltétele. A végleges részvételi díj 
megállapítása Rendezvényt lezárását követően történik; a bortallérok készpénzre váltása 
során keletkező átadás-átvételi bizonylat szerint szereplő összeg alapján. A visszaváltás során 
Borászat teljes áron váltja vissza a bortallérokat, az ekkor kapott összeg bruttó 30%-a a 
végleges részvételi díj, melybe beszámításra kerül az első részként befizetett összeg. 
Amennyiben a végleges részvételi díj meghaladja az előre fizetett összeget, úgy a kettő közötti 
különbözetről szóló számlát a rendezvény lezárását követően Szervező juttatja el Borászat 
részére. 

 
BOROK ÁRAZÁSA ÉS BORTALLÉR ÉRTÉKE 

Borászat szabadon határozza meg a kínált borok árát. A kiadott bortallérok értéke 300 
forint, így minden esetben azt kérjük, hogy 300 forint értékben szolgálja ki Borászat a 
bortallérral érkező vendéget.   

 
KITELEPÜLÉS ÉS BEJELENTÉS 

Rendezvényen Borászat, a részére Pincetulajdonos által rendelkezésre bocsájtott 
magánterületen értékesítheti termékeit. Borászat a szükséges bejelentéseket maga köteles 
megtenni a területileg illetékes hivataloknál. Szervező gondoskodik a helyi önkormányzattól 
szükséges közterület-foglalási engedélyről. A kitelepüléshez, az értékesítéshez és a 
kóstoltatáshoz szükséges higiéniás és jogszabályoknak való megfelelésről minden esetben 
Borászat gondoskodik, az ebből fakadó bármilyen hiányosság semmilyen formában nem 
terheli Szervező felelősségét!  
 
KÖZLEKEDÉS 

Rendezvény területére a gépjárművel való behajtás Szervező által kiadott Behajtási 
engedéllyel történhet, melyet Szervező a jelentkezést követően juttat el Borászat részére. 
 
INFORMÁCIÓK 
 A Borvidékek Hétvégéje hivatalos honlapjának címe: www.borvidekekhetvegeje.hu, 
ahol minden aktuális, látogatóknak szánt információt megtaláltok. Szervezőtől további 
információt az alábbi elérhetőségeken kérhettek: vigado@vigadokft.hu , 06-29/413-212  
 

 
Reméljük, hogy a Borvidékek Hétvégéje elnyeri  

tetszéseteket és közreműködéseteknek köszönhetően vendégeink  
elégedetten távoznak Monorról, az ezer pince városából!  

http://www.borvidekekhetvegeje.hu/

