PÁLYÁZAT
A Busójárás leendő kézműves-, népművész árusai számára
A 2012. évi busójárás megszervezésének alapkövetelménye a város páratlan élő néphagyományának
megőrzése-, ápolása-, színesítése- az „Emberiség szellemi kulturális öröksége” cím szem előtt tartásával.
Ennek érdekében Mohács Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2012-es Busójárás szombati,
vasárnapi és keddi napjain árusítást, vendéglátást, szolgáltatásnyújtást végző vállalkozók kiválasztása
érdekében.
A busójárás időpontja: 2012. február 16-21.
A busójárás 2012. évi programja: (letölthető):
A busójárás helyszínei: Mohács város intézményei és közterületei: Széchenyi tér, Szabadság,
Szentháromság, Jókai, és Dózsa György, Szent János utcák, Deák tér, Kóló tér, Sokac-rév, Kompkikötő
és a Millenniumi emlékmű környéke.
Rögzített programhelyszínek: Széchenyi tér, Deák tér, Kikötő, Sokac-rév, Kóló tér, Millenniumi
emlékmű.
A busójárás árusítási rendje: kereskedelmi tevékenység és vendéglátás folytatására csak a rendezvény
akadályozása nélkül, a Busójárási Kódexben meghatározott szabályok szerint van lehetőség.
Kézműves és népművészeti vásár helyszínei: Szabadság utca Városháza melletti szakasza, Széchenyi
tér nyugati oldala, és a Szabadság utca felső szakasza.
Az árusok rendelkezésére álló infrastruktúra:
Aszfaltozott, részben viacolor út és járda burkolat. Az egyedi világítás megoldása folyamatban van, de
még nem megoldott.

Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje:

2011. december 9.

A döntésről a pályázókat 2012. január 13-ig elektronikusan és írásban is értesítjük.
Szerződéskötés: 2012. január 13-20. között.
A pályázat benyújtásának módjai:
A www.busojaras.shp.hu oldalról letöltött „Pályázati adatlap” kitöltése és visszaküldése elektronikus úton
a busojaras@mohacs.hu e-mail címre ÉS postai úton a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályára
megküldve (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
A pályázathoz csatolandó mellékletek:
1.
2.
3.
4.

A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat egyszerű másolata.
Gazdasági társaság esetén: cégkivonat.
Egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvány, vagy egyéb igazoló irat fénymásolata.
Népi iparművészek, népművészet mesterei, népművészeti zsűrizettek, népművészet ifjú mesterei, illetve
népművészeti egyesületek: a minősítő tanúsítvány fénymásolata.
5. A vállalkozó standjáról, sátráról készített fényképek.

6. Fénykép, és/vagy lista az árusítandó termékekről. A rendezvényen kizárólag a pályázatban megjelölt
termékeket lehet forgalomba hozni. Amennyiben az árusítást ellenőrző személyek pályázatban nem jelölt
termék árusításáról bizonyosadnak meg, a Bérlőt teljes árusítási tevékenységének azonnali befejezésére
szólítják fel.
7. A kézműves vásárban az vehet részt, aki Busójárás Kódexben található előírásoknak megfelel.

A hiányosan benyújtott pályázatok a bírálaton nem vesznek részt!
A pályázat elbírálásának menete:
A Szervezőt semmi – sem jogszabály, sem egyéb előírás - nem kötelezi arra, hogy pályázati úton válassza
ki a résztvevőket. Ezt saját döntésre, belső elhatározásból annak érdekében teszi, hogy kiválaszthassa a
legjobb minőséggel és a lehető legszélesebb kínálattal, hozzáférhető áron a busójárás vendégei
rendelkezésére álló vállalkozókat.
A program magas színvonalú megszervezése érdekében a Szervező a pályáztatást egy fordulóban
bonyolítja le.
A pályázaton nem indulhat olyan magánszemély, vállalkozás, mely Mohács Város Önkormányzata
irányába korábban vállalt bármely szerződéses kötelezettségét nem teljesítette, vagy a Szervezők
tapasztalata alapján a megelőző években bármi módon rontotta a rendezvény, a város hírnevét.
A pályázat bírálói: a Szervező által felkért ötfős szakértői bizottság.
A pályázatok elbírálása során előnyben részesítjük azokat, akik tevékenységüket egyedi, különleges – a
busójárás tradíciójához illeszkedő – megjelenéssel végzik, illetve autentikus termékeikkel,
szolgáltatásaikkal, áraik kedvező kialakításával a Mohácsra érkező vendégek színvonalas, és korrekt
ellátására törekednek.
A bérleti díj és a kaució a szerződéskötést követően 8 napon belül fizetendő egy összegben, átutalással,
vagy a Hivatal házipénztárába történő befizetéssel, a szerződéssel egyetemben megküldött számla
alapján.
Részvételi díjak:
Elérhetők a www.busojaras.shp.hu oldalon az „Árusoknak” szóló menüpont „Bérleti díjak” almenüjében.

Speciális előírások:
•

•
•

A busójáráson törekedni kell arra, hogy a megfelelő szintű, a hagyományoknak megfelelő
maszkok kerüljenek forgalomba. A maszkokat minden évben a hagyományokat ismerő, megfelelő
kompetenciával bíró (a Szervező által életre hívott) bizottságnak kell bemutatni, amely az
árusításra szánt maszkokat Mohácsi Busójárás védjeggyel” látja el. Forgalomba kizárólag ezen
maszkok kerülhetnek.
A busójáráson kizárólag a mohácsi kistérségben élő alkotó által készített maszk kerülhet
árusításra.
Az érintettek figyelmébe ajánljuk, hogy 2011-től a busójárás népművészeti vásárában csak olyan
kézműves árusíthat busómaszkot, és egyéb kiegészítő termékeket (kereplő, buzogány), aki a
népművészeti-, vagy iparművészeti lektorátussal zsűriztette munkáit! Azok az árusok, akik
termékeikkel a zsűrizésen nem szerepeltek, busómaszkjaikat a busójárás időtartama alatt nem
forgalmazhatják, velük bérleti szerződés nem köthető.

A feltételekről további információk a www.busojaras.shp.hu oldalon találhatók.
Szervező:
Mohács Város Polgármesteri Hivatala, 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
E-mail: busojaras@mohacs.hu

