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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 
 

14. „Tatai Patara 1597.” Török kori Történelmi Fesztivál 

 
1. Tájékoztató a 2022. évi Tatai Patara kézműves vásáráról 

14. alkalommal gyúlnak fel az ostromlók tábortüzei a Tatai vár alatt és a Kastély téren. Három napos 
időutazás 1597-be – ezt a különleges kalandot kínálja a Tatai Patara 2022. június 03-tól június 05-ig.  

A rendezvény az 1597-es sikeres tatai ostrom és gróf Pálffy Miklós hadvezéri tevékenysége előtt tiszteleg. 

A kerettörténet szerint az 1594-ben kirobbanó újabb háborúban Tata négybástyás vára török kézen van és komoly 

akadálya sikeres dunántúli keresztény hadmozdulatok indításának. A hadi kudarcokat látva Pálffy Miklós komáromi 

főkapitány furfangos tűzmestereinek segítségével cselvetésre szánja magát, és 1597-ben kapupetárdával „kopogtat be 

a várkapun”.  
 

A kézműves vásár lebonyolítója a ZOFI Rendezvényszervező Kft.  
 

Helyszín: a Tatai Vár, és az Esterházy Kastély tér  
 

A vásár nyitvatartása:  
2022. június 03. péntek 14-22 óráig 
2022. június 04. szombat 08:30-22 óráig 
2022. június 05. vasárnap 08:30-22 óráig 
 

A rendezvény népszerűsítése:  
Sajtómegjelenések (tv, rádió, online és print); folyamatos tájékoztatás a rendezvény előtt/ rendezvény alatt a fesztivál 
honlapján és Facebook oldalán. Megjelenés az országos és megyei lapokban, banner megjelenés országos online 
médiában. Televíziós megjelenések, szórólapok, óriásplakátok, molinók, direkt marketing, rádió kampány.  
 

2. Részvételi tudnivalók 
Jelentkezők köre:  
Jelentkezhetnek gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, őstermelők, egyéni vállalkozók, stb. – Minden 
olyan vásári szolgáltató partner, akik rendelkeznek a tevékenységek ellátásához szükséges valamennyi 
engedéllyel. 
 

Jelentkezés tartalma: 
- jelentkezési adatlap aláírva (elektronikusan visszaküldve a Szervezők részére) 
- a forgalmazott termékek megnevezése, fényképek a termékekről és az árusítás megjelenéséről 
- fényképek a saját installációról 
 

Speciális feltétel, előírás: 
A vásári szolgáltató partnerek csak olyan termékeket forgalmazhatnak, amit az előzetesen elküldött 
terméklistában megjelöltek, illetve azt leegyeztették, engedélyeztették a Szervezőkkel. 
 

Installáció bérlés: 
A Szervezők, korlátozott mennyiségben (60 db) lehetőséget biztosítanak fa „kecskelábas” installáció 
bérlésére, melynek bérleti díja a rendezvény idejére 8.000 Ft + 27 % Áfa.  
A kecskelábas installációhoz világítást a Szervezők csak igény esetén, térítés ellenében biztosítanak. 
 
 

Áramellátás:  
A Fesztiválon megjelenő Partner számára biztosított az alap áramellátás, ami elegendő az installáció 
világításához. Amennyiben ettől több az áramigénye, akkor azt jelezze a jelentkezési lapon. Az installáció 30 
méteres körzetében lesz kiépítve csatlakozási pont, melyre a Szolgáltató Partnernek önállóan kell 
csatlakoznia.   
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Előnyt jelent az elbírálás során: 
- helyi alapanyagokból, helyi termelők által előállított terméket, szolgáltatást kínálnak, elárusító helyüket 

egyedi, látványos módon díszítik 
- interaktív programokat szerveznek (bemutató, foglalkoztató) 
- termékeik népszerűsítésére különféle promóciókat (pl.: kóstoltatás, kézműves bemutató) szerveznek 
- hungarikumokat, tradicionális magyar termékeket kínálnak 
- különleges, egyedi termékeket forgalmaznak 
 

Részvételi díj: 
Az árak nem tartalmazzák az Áfát. A szolgáltató partnerek kiválasztásánál a szervezők törekedni fognak arra, 
hogy egyetlen adott termékből se legyen túlkínálat.  
 

Szerződő vásárosok egyszeri részvételi díja: 

2022. június 03-05. péntek – szombat – vasárnap: 
 

Várban:    30 000 Ft + Áfa/2 m 

Esterházy téren:   35 000 Ft + Áfa/2 m 

 
A megpályázott helyeket, jelentkezési sorrendben osztjuk ki! 

 

Azoknak a vásárosoknak, akik már az előző években is részt vettek a fesztiválon, 10% kedvezményt 
biztosítunk a helypénz árából! 
 

A jelentkezés benyújtásának módja: 
A Szervezők által kiküldött elektronikus levél mellékletét képző „Jelentkezési lap” elkészítése, valamint a 
teljes jelentkezési anyag elektronikus úton való megküldése a tatai.patara@gmail.com e-mail címre.  
 

A vásárral kapcsolatos határidők: 
Jelentkezési időszak: 2022. május 20-ig 
Jelentkezések elbírálása: 2022. május 23-ig 
Szerződéskötési időszak: 2022. május 25-ig 
Részvételi díj fizetési határideje: legkésőbb 2022. június 03. (Regisztrációkor) 
Bepakolás kezdete: 2022. június 03. 7:00 óra 
Vásár nyitása: 2022. június 03. 14 óra 
Vásár zárása: 2022. június 05. 21 óra 
 
Elérhetőségeink, információk: 
ZOFI Rendezvényszervező Kft. – 2890 Tata, Ady Endre u. 13 (Zsigmond király udvar) 
Baksai Brigitta 70/6000834; tatai.patara@gmail.com 
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