OFERTA
dla wystawców festiwalu (jarmarku)
TRYBUNAŁY NALEWKOWE
Piotrków Trybunalski 16-17 lipca 2016 r.

Oferujemy kilka możliwości wystawiania na festiwalu:

Stoisko „domek” (zapewnia organizator)
UWAGA. W roku 2016 oferta domków jest niedostępna!
Wymiary podstawy domku to 3x2 m. Domek ma dwa niezależne, zamykane wejścia. Front domku jest
zamykany. Istnieje możliwość wynajęcia ½ domku lub całości. W przypadku wynajęcia połowy wstawiana jest ścianka działowa oddzielająca wystawców.

Stoisko własne (zapewnia wystawca): namiot, domek drewniany lub stragan (blat z zadaszeniem
lub bez)
Ze względu na regulamin estetyczny miasta Piotrkowa Trybunalskiego stoiska takie muszą być
zatwierdzone przez organizatora oraz służby miejskie. Dozwolone będą jedynie stoiska estetyczne,
niezniszczone. Stoiska namiotowe oraz stragany mogą być rozmieszczane jedynie w wybranych i
wskazanych przez organizatora miejscach odbywania się festiwalu.
W przypadku stoisk otwartych nie ma możliwości pozostawienia na noc jakichkolwiek towarów czy
sprzętów.

CENNIK JARMARKU
Terminy wpłat:
I termin: 15 czerwca 2016 – RABAT %
II termin – 30 czerwca 2016 – ostateczny termin wpłaty (bez rabatu)
 Podane kwoty są cenami netto. Zostanie do nich doliczony 23% podatek VAT
 Od Wystawców NIE BĘDZIE POBIERANA DODATKOWA MIEJSKA OPŁATA TARGOWA!

 Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia prześlemy Państwu fakturę proforma, a po otrzymaniu wpłaty
fakturę zaliczkową 100%

CENNIK:
STOISKA HANDLOWE i GASTRONOMICZNE (za 2 doby)
Typ stoiska

½ domku

Cały domek

Stoisko
własne 3-6m 2

Stoisko
własne 6-12
m2

Cena z
rabatem %
Cena bez
rabatu

0

0

200 zł

500 zł

0

0

300 zł

750 zł

Stoisko
własne
powyżej 12
m2
Ustalenia
indywidulane
Ustalenia
indywidulane

*UWAGA!
RABAT 20% ZA WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE/WPŁATĘ przysługuje jedynie firmom, które prześlą do
nas zgłoszenie i dokonają pełnej wpłaty do 15 czerwca 2016 roku.
INFORMACJE TECHNICZNE I REGULAMINOWE
 Stoiska mają dostęp do prądu 230V w skrzynce eklektycznej w odległości nie większej niż 25 m.
(przedłużacze należy przywieźć we własnym zakresie)!
 Istnieje możliwość uzbrojenia stoiska w prąd trójfazowy – wg indywidualnych ustaleń. Dodatkowe
uzbrojenie elektryczne niesie za sobą dodatkowe koszty szacowane indywidualnie.
 Konieczne jest precyzyjne ustalenie z nami zapotrzebowania na prąd już na etapie zgłoszenia.
W karcie zgłoszenia należy wykazać wszystkie urządzenia, których maksymalny pobór mocy
przekracza 300W oraz wyszczególnić ich maksymalny pobór mocy. Prosimy wziąć pod uwagę wszelkie
urządzenia eklektyczne z których będziecie Państwo korzystać.
W przypadku niestandardowo wysokiego poboru (maksymalna moc łączna urządzeń pow. 2 kW)
wymagającego dodatkowych zabezpieczeń indywidualnie oszacujemy dodatkowe koszty. W
przypadku używania nie zgłoszonych urządzeń o dużym poborze mocy zastrzegamy sobie prawo do
naliczenia dodatkowej opłaty i/lub odłączenie stoiska.
 Zapewniamy dostęp do bieżącej zimnej wody w przenośnych umywalniach ustawionych na terenie
jarmarku.
 Zapewniamy ochronę stoisk w nocy (ochrona nie dotyczy sprzętów i towarów zostawionych na
terenie stoisk otwartych i niezabezpieczonych).

 Wszelkie reklamy, banery i rollupy muszą być umieszczone wewnątrz stoiska i nie na jego ścianach
frontowych. Może wystąpić konieczność usunięcia reklam po oględzinach służb miejskich
 Nie ma możliwości wystawienia poza stoiskiem dodatkowych stołów, parasoli, czy ław z wyjątkiem
wystawców, którzy wcześniej uzyskali zgodę organizatora, a ich meble spełniają wymogi estetyczne i
bezpieczeństwa. Decyduje o tym organizator w porozumieniu ze służbami miejskimi.
 Zapewniamy pozwolenie na wjazd pojazdów na teren piotrkowskiej starówki jedynie na czas
rozładunku i załadunku w ściśle wyznaczonych godzinach, rano i wieczorem każdego dnia trwania
festiwalu. Warunkiem jest podanie w karcie zgłoszenia marki, modelu i nr rejestracyjnego auta. W
przypadku nie stosowania się do zasad i godzin poruszania się po terenie starówki wjazdówka może
zostać odebrana na polecenie służb miejskich.
 Stoiska mogą być czynne w godzinach:
16 lipca - 10.00 – 21.00,
17 lipca - 10.00 – 19.00.
 Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach, regularne usuwanie śmieci do
ustawionych kubłów oraz doprowadzenie stoiska do stanu pierwotnego po zakończeniu jarmarku. W
przypadku pozostawienia plam na obszarze stoiska wystawcy mogą zostać obciążeni kosztami ich
usunięcia przez firmę sprzątającą.
 Wystawcy używający oleju lub innych tłuszczów zobowiązani są posiadać i używać pojemników na
zużyty tłuszcz.

Dodatkowe ważne informacje:
 Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia najmu stoiska osobom lub firmom, które według
organizatorów festiwalu nie wpisują się w jego ideę, lub w przypadku zbyt dużej ilości
zainteresowanych wystawców w poszczególnych kategoriach.
 Organizator nie zapewnia wystawcom ani noclegów, ani miejsc parkingowych. Wystawcy otrzymują
pozwolenie na wjazd na piotrkowską starówkę wyłącznie na czas rozładunku i załadunku w ściśle
określonych godzinach, o których zostaną poinformowani. Nie ma możliwości parkowania
samochodów – chłodni na terenie odbywania się festiwalu, nie zapewniamy też prądu dla
samochodów chłodni.
 We wszystkich bieżących kwestiach porządkowych wystawcy zobowiązani są do przestrzegania
poleceń koordynatora jarmarku.
 Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych przez SANEPID, prawo skarbowe
oraz posiadać odpowiednie dla danej kategorii produktu zezwolenia i koncesje.
 Wystawcy sprzedający alkohol zobowiązani są do uzyskania tymczasowej koncesji we właściwym
wydziale Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego we własnym zakresie. Organizator festiwalu

zgłasza urzędowi listę podmiotów sprzedających alkohol wraz z mapką sytuacyjną. Niezastosowanie
się do któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów może skutkować zamknięciem stoiska bez
zwrotu opłaty za stoisko.

