POGOJI O SODELOVANJU V STOJNIČNI PRODAJI V KERŠMANČEVEM PARKU
1. Splošna določila
Prijava je hkrati pogodba. Razstavljavec jo izpolni ter v roku pošlje na naslov organizatorja. Pogodba je
pravno zavezujoča in nepreklicna. S podpisom te pogodbe razstavljavec priznava in sprejema spodaj
navedene pogoje razstavljanja oz. pogoje za sodelovanje v stojnični prodaji. Na voljo so stojnice. O izboru
razstavljavcev bo odločala posebna komisija, zato si organizator pridržuje pravico odločanja o sprejemu
oz. zavrnitvi udeležbe razstavljavca.
2. Lokacija in obratovalni čas:
Lokacija: Keršmančev park
Obratovalni čas: od 1.12. 2017 do 25.2.2018
3. Dodelitev razstavnega prostora in pogoji
a) Sodelujejo lahko domači in tuji razstavljavci, katerih razstavni predmeti ustrezajo temi in namenu
prireditev: ponudba hrane in izdelkov domače obrti.
b) Organizator odloča o dodelitvi razstavnega prostora/stojnice in razporedi razstavljavce po prostoru v
najboljšem interesu prireditve.
c) Vsako spremembo razstavnega prostora mora odobriti organizator.
d) Do razstavnega prostora je upravičen razstavljavec, ki je poravnal vse obveznosti določene s pogoji
sodelovanja.
e) Organizator lahko razstavljavcu zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrne sodelovanje.
f) Velikost pokrite stojnice je 2 m x 1 m.
g) Zaradi varnosti vseh udeležencev in obiskovalcev prireditev, odvoz prodajnih artiklov iz stojnice z
vozili predčasno ne bo možen, oziroma toliko časa, dokler izvoz z vozili ne bo varen. Po končanem
delovnem času morate zapustiti stojnice prazne.
4. Uporaba stojnice je brezplačna. Rok prijave je do 20.11.2017 do 16. ure na
doroteja.narat@visitkamnik.com.
5. Jamstvo in zavarovanje
a) Parkiranje ob prodajnem mestu ni dovoljeno, za dovoz je potrebno upoštevati navodila organizatorja.
Organizator ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju prireditev in parkirišča
pustijo razstavljavci oz. njihovo osebje.
b) Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari razstavljavca, kot tudi ne
za poškodbe oseb, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, snega, ali udeležbe v
prometni nesreči, tatvine ali katerega koli drugega vzroka.
c) Razstavljavec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči organizatorju in/ali tretji osebi na
razstavnem prostoru on sam ali njegovo osebje.
6. Odpoved prijave in pogodbe
V primeru da razstavljavec to pogodbo odpove, se obveže zagotoviti drugega ponudnika iste ponudbe.
Prireditev bo v vsakem vremenu. Razstavljavci ne morejo zahtevati povračila stroškov v primeru
nesodelovanja z njihove strani ali zaradi slabih vremenskih pogojev.
7. Tehnični pogoji
a) Razstavljavec lahko na razstavnem prostoru v času sejma razstavlja samo tiste izdelke, ki jih je
predložil organizatorju v osnutku postavitve, priloženih slikah oziroma v opisih v prijavnici.
b) Razstavljavec ne sme posegati pri postavitvi stojnice izven dovoljenega razstavnega prostora in
samovoljno ne sme premikati stojnice ali samovoljno uporabiti drugo stojnico.
c) Razstavljavec lahko razstavlja svoje izdelke samo na dodeljenem razstavnem prostoru.
d) Razstavljavec ne sme oddati dodeljenega razstavnega prostora/stojnice ali dela stojnice tretji osebi.

e) Pribijanje žebljev ali kakršno koli drugo poseganje v konstrukcijo stojnice ni dovoljeno.
f) Prodajno mesto mora biti estetsko urejeno v prazničnem duhu.
g) Razstavljavec mora ostati pri stojnici od začetka do konca napovedanega obratovalnega časa brez
izostanka.
h) Razstavljavec mora upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato mora imeti pri sebi
ustrezne dokumente o nabavi blaga, prevzemne listine in odločbo o obratovanju. Vsak razstavljavec
mora imeti svojo priponko, artikli morajo biti označeni s cenami, strankam pa mora vsak razstavljavec
pri prodaji izdati račun. To so pogoji, ki jih od organizatorja zahtevajo inšpekcijske službe. Organizator
ne prevzema odgovornosti, ki bi nastale pri kršenju teh predpisov.
8. Dejavnost razstavljavca - dokumenti
Razstavljavec mora ob prijavi dostaviti:
• obrtno dovoljenje oz. registracijo z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni
pogoji za opravljanje dejavnosti,
Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje razstavljavca na prireditvi če ne dostavi zahtevanih
dokumentov.
9. Čiščenje razstavnega prostora
Za čistočo razstavnega prostora je dolžan poskrbeti vsak razstavljavec sam in razstavni prostor vsak dan
zapustiti čist. Za odpadke bodo na voljo zabojniki za ločevanje odpadkov. Ločevanje odpadkov je obvezno
za vse uporabnike.
10. Reševanje sporov
Ob neupoštevanju pogojev te pogodbe, organizator razstavljavca o napakah in kršenju te pogodbe ustno
opozori. Če razstavljavec napake oz. kršitve v roku, ki ga določi organizator ne odpravi, se razstavljavcu
zavrne udeležba oziroma se ga pisno obvesti, da naslednje leto ne bo imel možnosti sodelovanja na
prireditvah tega organizatorja. Organizator in razstavljavec bosta vse spore reševala sporazumno.
11. Organizator se zavezuje uporabljati vaše podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
Božena Peterlin
Direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

PRIJAVNICA ZA PRODAJO V KERŠMANČEVEM PARKU

Termin: od 1.12.2017 do 25.2.2018
Obratovalni čas:_______________________________________________
Lokacija: Keršmančev park
Rok prijave: ponedeljek, 20.11.2017 do 16. ure
1. Podatki o razstavljavcu:
Polni naziv:_________________________________________________________________________
Ulica in hišna številka:________________________________________________________________
Poštna številka in kraj:________________________________________________________________
Telefon: _____________________
E-mail:_______________________
Davčna št.:_______________________________ Davčni zavezanec (obkroži)
DA
NE
2. Razstavni in prodajni program - vrsta prodajnih artiklov (podroben opis; priložite tudi
fotografije):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Uporaba:
TIP UPORABE DIMENZIJA
Stojnica
2 x 1m
Razstavljavec mora biti prisoten ves čas napovedanega obratovalnega časa.
Prijavi priložite:
1. potrdilo o registraciji
2. potrebna dovoljenja za prodajo in razstavljanje izdelkov na sejmu
3. opis in morebitne slike izdelkov ki jih boste razstavljali

Podpis razstavljavca in žig, če z njim posluje:

