Poziv za stojnično prodajo prehrambnih izdelkov v času prireditve
»Kul petek« v parku Evropa
Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za začasen najem prostora za postavitev stojnic na javni
površini v času prireditve » Kul petek« v parku Evropa v naslednjih terminih:
22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8.,17.8.2018
Na eno stojnico je predvidena moč 2 kW. Število priklopov je
preobremenjenost omrežja in izpad električne energije ne odgovarjamo.

omejeno.

Za

Število stojnic je omejeno, zato bo izbor ponudnikov na osnovi pravočasno prispelih prijav
opravila posebna komisija, ki se bo odločala na osnovi ustreznosti posamezne ponudbe glede na
samo prireditev.
Prodaja bo potekala ob petkih od 18.00 do 23.00 ure. Za najem bodo na voljo sejemske
stojnice velikosti 2 x 1 m z odlagalno polico. Dodatne odlagalne površine si zagotovi vsak
ponudnik sam, ravno tako tudi električni podaljšek minimalne dolžine 20 metrov.
Na sejemskih stojnicah se bodo lahko prodajali proizvodi (izdelki), ki po svojemu namenu in
obliki ustrezajo naravi prireditve. Vsi ponudniki nam ob prijavi pošljite podroben opis ponudbe
in priložite fotografije.
Izhodiščna cena najema prostora (stojnica) ob upoštevanju vseh pogojev znaša 50
EUR/dogodek z vključenim DDV-jem (40,98 EUR + DDV).
V primeru odpovedi manj kot 48 ur pred dogodkom, se obračuna polna cena.
Prijavo, kateri priložite potrdilo o registraciji podjetja, lahko oddate osebno ali po pošti
najkasneje do 8.6.2018 na Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241
Kamnik.
O potrditvi sodelovanja na prireditvi vas bomo pravočasno obvestili. Za dodatna vprašanja nas
lahko kontaktirate preko telefonske številke 01 8318 191 ali na
doroteja.narat@visitkamnik.com
Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo,

Doroteja Narat,
Vodja prireditve

Prijavnica za prodajo prehrambnih izdelkov v času prireditve
»Kul petki v parku Evropa«

Ime in priimek:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Davčna številka: _______________________________________
Davčni zavezanec:

DA

NE

(ustrezno obkroži)

Termin (ustrezno obkrožite): 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8.
Telefon/mobitel:_________________________________________
Na prireditvi bomo nudili (kratek opis in posebnosti):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Rok prijave: 8. 6. 2018, do 16. ure.
Informacije pridobite na > 01 8318 191 ali doroteja.narat@visitkamnik.com

Podpis odgovorne osebe:

