PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE NA BOŽIČNEM SEJMU V CERKNICI,
18. 12. 2022
1. Prijavitelj:
Ponudnik:
(ime podjetja, samostojnega podjetnika, društva/zavoda oz. kmetovalca)

Naslov:
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)

Kontaktna oseba:
(ime in priimek)

Telefonska številka:
e-naslov:

2. Ponudba na stojnici:
Opis ponudbe na stojnici:

Ali potrebujete dostop do elektrike?

DA

/

NE

(obkroži)

V primeru, da potrebujete elektriko napišite več informacij:
(moč, število vtičnic, razlog)

K prijavi dodajte še fotografijo vaših izdelkov in ponudbe.

(kraj, datum)

(podpis, žig)

S podpisom jamčim, da sem seznanjen s splošnimi pogoji in določili organizatorja, ki so zapisana na drugi
strani prijavnice.

1.

Splošna določila

Organizator dogodka je Kulturni dom Cerknica,
Notranjski regijski park. Na Božičnem sejmu v
Cerknici lahko sodelujejo ponudniki, ki prodajajo
prehrambne pridelke ali izdelke, ki po svojem
namenu in obliki ustrezajo dogodku ter so
posledica ročnega ustvarjanja obrtnika.
Zainteresirani ponudniki morajo poslati podpisano
prijavnico, z oddajo katere se strinjajo tudi s
splošnimi pogoji.
Organizator si pridržuje pravico do odločanja o
sprejemu razstavljavca in predmetov za prireditev.
Organizator si pridržuje pravico do zavrnitve
prijave, prispele po prijavnem roku.
Oddana podpisana prijava ponudnika velja kot
zavezujoča pogodba. Sodelovanje je možno
brezplačno preklicati do ponedeljka, 12. 12. 2022,
na naslov organizatorja oz. po e-pošti
cerknicakd@gmail.com. Po tem datumu ponudnik
sam krije stroške postavitve stojnice.

2.

Lokacija in trajanje prireditve

Lokacija: ploščad pred Kulturnim domom v
Cerknici
Trajanje prireditve: nedelja, 18. 12. 2022, od 10.
do 15. ure.
Prisotnost ponudnika je obvezna na dodeljeni
stojnici ves čas trajanja prireditve.

3.

Pogoji za ponudnike

Organizator ponudnikom nudi brezplačno uporabo
stojnice. Na sejmu lahko sodelujejo samostojni
podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so
registrirane in imajo veljavna dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega vabila
ter prodajalci, katerih artikli ustrezajo zakonskim
določilom in namenu sejma.

4.

Prijava in izbor ponudnikov

Prijavnico ponudniki izpolnjeno in podpisano
pošljejo najkasneje do 2. 12. 2022 po e-pošti
cerknicakd@gmail.com ali na poštni naslov
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica s
pripisom »Božični sejem - prijava«.

Organizator z interno komisijo pregleda vse prijave
in v primeru prevelikega števila prijav izbere
ponudnike, ki najbolje ustrezajo dogodku.
O izboru bodo ponudniki obveščeni do 9. 12. 2022.

5. Obveznosti organizatorja in obveznosti
ponudnika
a) Organizator zagotovi prodajni prostor postavljeno premično stojnico ter glede na prijavo
možnost priklopa na vir električne energije.
Ponudniki pa si morajo sami zagotoviti
nepoškodovan in izpraven podaljšek do stojnice
(min 50 m) in razdelivec ter zaščito zanj. Vsi
električni porabniki, ki ob prijavi ne bodo navedeni
z zahtevano priključno močjo (kW), na dan
dogodka ne bodo mogli biti v uporabi. Vsi električni
priključki morajo bit nepoškodovani.
b) Parkiranje na prodajnem prostoru ni
dovoljeno, za dovoz je potrebno upoštevati
navodila organizatorja. Organizator ne prevzema
nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju
prireditve parkirajo ponudniki. Parkiranje je
mogoče na označenih parkirnih mestih oz.
parkiriščih v Cerknici.
c) Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube,
uničenje ali odtujitve ponudniku, kot tudi ne za
poškodbe oseb, nastale zaradi požara, toče, strele,
izliva vode, tatvine ali katerega koli drugega
vzroka. Zato naj ponudnik ostaja pri svoji stojnici
od začetka do konca delovnega časa sejma.
d) Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o
prodaji na premičnih objektih. Prodajne stojnice
bodo opremljene z označbo tistega, ki izdelke
prodaja. Artikli morajo biti označeni s cenami,
strankam pa morajo prodajalci podjetniki in
samostojni podjetniki izdajati račune.
e) Ponudnik odgovarja za pravno ureditev prodaje
blaga na stojnicah ter v primeru kršitve zakonskih
določil sam krije stroške, ki bi zaradi tega nastali.
f) Organizator skrbi za čiščenje prizorišča. Za
čistočo svojega prodajnega prostora in njegovo
okolico pa je dolžan poskrbeti vsak ponudnik sam
ter prodajni prostor zapustiti v stanju kot ga je
dobil. Ločevanje odpadkov je obvezno za vse
uporabnike, torej tudi za ponudnike.

