Návoz stánkov a vystavovateľov:
Sobota 10. máj 2014
- 07.00 - Návoz stánkarov
- 09.00 - Koniec navozu stankarov
Poplatok za parkovanie motorového vozidla v areáli SIM:
osobný automobil - 5 €
dodávka, pick- up - 7 €
nákladný automobil - 15 €
( Parkovacie miesto v areáli určí usporiadateľ podľa potreby , vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov.) Opustenie areálu
vozidlom a pohyb vozidiel v areáli je povolený až po ukončení akcie usporiadateľom .
Platobné podmienky a výška poplatkov:
Verejné priestranstvo je rozdelené do zón, v ktorých budú umiestnené zariadenia a predajné stánky. Za jedno predajné
miesto sa považuje plocha do 6 m2. Pri väčšej ploche sa suma násobí úmerne k veľkosti predajného miesta.
Poplatky za prenájom predajného miesta podľa kategórii
Strava, ľudové remeslá, občerstvenie:
ľudové remeslá – 5 EUR
sladkosti, cukrová vata, turecký med, oštiepky a parenice - 15 EUR
med, medovina, výrobky z medu - 20 EUR
pukance, palacinky, trdelníky - 20 EUR
údeniny nie tepelne spracované - 25 EUR
tepelne spracované jedlá (klobásy, párky, gril ...) bez predaja alkoholických nápojov – neprenajíma sa
alkoholické nápoje samostatne a s jedlami - neprenajíma sa
Detské atrakcie :
elektrické autíčka ( 1 ks) - 10 EUR
Hračky, suveníry a upomienkové predmety, iné atrakcie - 15 EUR
trampolína ( 1ks) - 15 EUR
maľovanie na tvár - 25 EUR
nafukovacie hrady (1 ks) - 25 EUR
balóniky - 25 EUR
Splatnosť poplatku je pred začatím stavania predajného stánku na mieste.
Všetky poplatky budú poverení členovia DHZ inkasovať pri prezentácii predajcov /majiteľov zariadení / pri vstupe .V
prípade neuhradenia poplatku na vstupe, nebude predajcovi umožnený vstup.
V prípade, že kontrola zistí, že stánok bol postavený bez zaplatenia poplatku, základný poplatok bude predávajúcemu
zvýšený o 50 %, to platí aj v prípade, že predávajúci predáva iný druh tovaru na aký má správcom vydané povolenie na
predaj
Zaplatením poplatku predajca súhlasí s podmienkami organizačného poriadku Ak predajca poplatok odmietne zaplatiť,
nebude mu umožnený predaj tovaru.
Predajcovia, ktorí požadujú pripojenie na elektrickú sieť zaplatia pred pripojením poplatok vo výške 10 € pri 230V
a 15€ pri 380V. Je potrebné si zabezpečiť vlastné káble na pripojenie min. do 30 m
Pripojenie na vodovod pre predajcov sa nezabezpečuje, voda bude k dispozícií na výdajných miestach.
Kontakt:
Jozef Brišš
0902 268 361
Email - jozef.briss@gmail.com

