POGOJI SODELOVANJA NA PRIREDITVI
»VALENTINOVO V PIRANU 2018«
1. Splošna določila
Avditorij Portorož – Portorose (v nadaljevanju
organizator) organizira prireditev »Valentinovo v Piranu«,
ki bo v Piranu 17. in 18. februarja 2018.
Prodajni del na stojnicah bo potekal na Tartinijevem trgu
v Piranu. Sodelujejo lahko razstavljavci, katerih prodajni
artikli ustrezajo zakonskim določilom in ponujajo enega
ali več naslednjih izdelkov:
a) Izdelki primerni za Valentinovo;
b) ročno izdelani izdelki;
c) izdelki vezani na kulinariko, čokolado,
penine;
d) domači pekovski izdelki;
e) izdelki naravne kozmetike;
f) izdelki, značilni za Slovensko Istro.
Izpolnjena prijavnica je hkrati pogodba. S podpisom
razstavljavec priznava in sprejema pogoje za sodelovanje
na dogodku »Valentinovo v Piranu«.
2. Dodelitev prodajnega prostora
Organizator odloča o primernosti razstavljavca in o
dodelitvi prodajnega prostora. Prodajni prostor je stojnica
dimenzije 1,90 x 2,15 m. Organizator upošteva želje
razstavljavcev glede dodelitve prostora, če ni
organizacijskih, tehničnih ali prostorskih omejitev.
Organizator razporeja prodajni prostor v najboljšem
interesu prireditve. Če bo prijavljenih več razstavljavcev
kot je prostora, ima organizator pravico opraviti selekcijo
med prispelimi prijavami. Kriterija za selekcijo bosta
ustreznost prodajnih artiklov in datum prejetja prijave.
Organizator bo vodil tudi t.i. rezervno listo. Če izbrani
razstavljavci ne bodo poravnali svojih obveznosti v roku
zapadlosti, bo organizator pripustil na dogodek
prodajalce z omenjenega seznama. O vsem bodo
sodelujoči pravočasno obveščeni.
3. Prihod na prizorišče
Prosimo, da stojnico lepo aranžirate, zaželen je tudi
praktični prikaz izdelovanja vaših proizvodov, saj bo
privlačnejši za obiskovalce.
Stojnica bo pripravljena za dostavo blaga in aranžiranje
od 9.00 ure dalje.
Omejena dostava z avtomobilom bo možna do 9.40.
Urnik tržnice bo od 10.00 do 19.00 ure.
4. Cenik in plačilo
Pristojbina znaša 16,00 € (z DDV).
Znesek plačajo razstavljavci organizatorju po predračunu
v roku zapadlosti.

5. Obveznosti organizatorja in razstavljavcev
V okviru dogodka organizator zagotovi:
a) postavitev in razsvetljavo stojnic;
b) promocijo dogodka in spremljevalnega programa.
V okviru sodelovanja na dogodku se razstavljavec
obvezuje:
a) da bo estetsko uredil svoj prodajni prostor in
upošteval navodila organizatorja;
b) da bo s stojnico ravnal odgovorno (prepovedano
je zabijanje žebljev in lepljenje na stojnico);
c) da bo skrbel za red in čistočo na svojem
prodajnem mestu,
d) da bo sam poskrbel za morebitno dodatno
opremo, ki jo potrebuje v času trajanja prodaje.
Vsi razstavljavci morajo upoštevati predpise o prodaji na
premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezna
dokazila. Strankam morajo izdajati račune.
6. Možnosti odpovedi
Glede na vremenske pogoje v času trajanja večdnevne
prireditve si organizator pridržuje pravico, da dogodek
odpove oz. izvede le deloma. Razstavljavec ni upravičen
do povrnitve prispevka za uporabo stojnice.
7. Sporazumno reševanje sporov
Organizator in razstavljavec se obvezujeta k mirnemu in
sporazumnemu reševanju medsebojnih nesoglasij in vseh
sporov, ki bi nastali v zvezi s prijavo na in med dogodkom.
Odgovornost vsakega razstavljavca je, da ima urejena vsa
ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti in prodajo
na prireditvah.

Razstavljavci se prijavijo s podpisano in poslano
prijavnico, najkasneje do srede, 31. 1. 2018, oz. do
zapolnitve mest. Število stojnic je omejeno.

Vloge se pošljejo na naslov:
Avditorij Portorož – Portorose,
Senčna pot 8 A, 6320 Portorož
ali na e-naslov: adrijana@avditorij.si.

