Poziv za prodajalce prehrambnih izdelkov v času prireditve
Igra rož

Objavljamo poziv za prodajalce prehrambnih izdelkov za začasen najem prostora in postavitve
stojnic na javnih površinah v času prireditve »Igra rož, Kamnik 2018«, ki bo potekala od 25.
maja do 3. junija 2018.
Predmet poziva je oddaja prostora za postavitev stojnic z prehrambnimi izdelki v času
prireditve »Igra rož« na naslednji lokaciji:
a) Park Evropa
Število stojnic je omejeno, zato bo izbor prodajalcev, na osnovi pravočasno prispelih prijav,
opravila posebna komisija, ki se bo odločala na osnovi ustreznosti posamezne ponudbe glede na
samo prireditev.
Prodaja bo potekala od petka, 25.5.2018, do nedelje, 3.6.2018. Za najem bo na voljo 1
stojnica. Na tej lokaciji je možen priklop na električno omrežje. Omejitev je 2kW na
stojnico.
Zavedamo se, da imamo med občani in v okolici velik nabor jedi, zato vas pozivamo, da se
vabilu odzovete. Z velikim veseljem vas bomo vključili v ta, za Kamnik zelo pomemben dogodek.
Izhodiščna cena najema prostora (najeta stojnica), ob upoštevanju vseh pogojev, znaša 40,00
EUR/ za 10 dni z vključenim DDV-jem ali 20 EUR/ na vikend. Obvezna je prisotnost vse dni
za katere ste se prijavili. 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 2.4.2018 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
Igra rož, Kamnik, 25.5.-3.6.2018
Ime in priimek:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Davčna številka: _______________________________________
Davčni zavezanec:

DA

NE (ustrezno obkroži)

Termin (ustrezno obkrožite): 25.5.- 3.6., 25.5.- 27.5., 1.6.- 3.6.

Telefon/mobitel:_________________________________________

Na prireditvi bomo nudili (kratek opis in posebnosti):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Rok prijave: 2. 4. 2018, do 16. ure.

Informacije pridobite na > 01 8318 191 ali doroteja.narat@visitkamnik.com

Podpis odgovorne osebe:

