POVABILO PONUDNIKOM ZA ZBIRANJE PRIJAV
ZA NAJEM STOJNIC
V OKVIRU DRAVA FESTIVALA NA LENTU V SOBOTO, 9. 6. 2018 IN NEDELJO 10.6.2018

ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR – POHORJE objavlja povabilo za najem sejemskih stojnic v okviru Drava festivala
na Lentu v soboto, 9. 6. 2018 in nedeljo, 10. 6. 2018.
KONCEPT PRODAJNE VSEBINE
Na voljo je 20 sejemskih stojnic v velikost 2x1m
OBDOBJE NAJEMA STOJNICE
Prisotnost ponudnika je obvezna na lokaciji stojnice (tj. na pločniku v bližini Hiše Stare trte) v Mariboru v času:
- v soboto, 9. 6. 2018 do 10.00 – 18.00 in
- v nedeljo, 10. 6. 2018 od 10.00 – 15.00.
Ponudnik se lahko prijavi za oba razpisana termina ali samo za en izbrani termin.
CENIK IN PLAČILO
Najem sejemskih stojnic je brezplačen.
Ponudnik se s pogodbo zaveže, da bo prisoten v dogovorjenem terminu.
ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA PONUDNIKE
Stojnice je mogoče zasesti na dan 9.6.2018 oz. 10. 6. 2018 med 9. in 10. uro.
Prijavijo se lahko samo samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane in imajo veljavna
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega povabila.
Na sejmu lahko sodelujejo ponudniki, katerih predmeti ustrezajo zakonskim določilom ter ponujajo enega ali
več izdelkov po naslednjem izboru:
1. izdelki s certifikati rokodelstva, ki jih podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
2. predstavitev bogastva kulinaričnega lokalnega, regionalnega izročila (Sladki program, ostala hrana), v
darilni embalaži, primerni za darovanje,
3. igrače s certifikati (dobra igrača),
4. ročno izdelani izdelki,
5. izdelki iz zelišč (čaji, kozmetika, osebna higiena),
6. knjige/založništvo,
7. darilni in okrasni program,
8. izdelki, ki so povezani z naravo in reko Dravo.
SEJEMSKE OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator zagotovi postavitev sejemskih hišk in promocijo sejma v okviru svoje redne dejavnosti.
SEJEMSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKOV
Ponudnik mora biti aktivno prisoten na prodajnem mestu od 10.00 – 18,00 (v soboto, 9. 6. 2018) in 10.00 –
15.00 (v nedeljo, 10. 6. 2018). V kolikor ponudnik ne bo prisoten na prodajnem mestu v tem času, mu bo
organizator zaračunal vse stroške prodajnega mesta v višini 100 € z DDV.
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Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezne
dokumente o nabavi blaga, prevzemne listine in odločbo o obratovanju. Artikli morajo biti označeni s cenami,
deklaracijami v slovenskem jeziku, strankam morajo prodajalci izdajati račune. To so pogoji, ki jih od organizatorja
zahtevajo pristojne inšpekcijske službe.
JAMSTVO IN ZAVAROVANJE
Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari ponudnikov, poškodbe ponudnikov oz.
njihovih prodajalcev, kot tudi ne za škodo nastalo zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali
kateregakoli drugega vzroka.
Ponudniki odgovarjajo za škodo in nesrečo, ki jo povzročijo na sejemskem prostoru oz. sejmišču oni sami ali
njihovo osebje.
PRAVNO FORMALNE ZADEVE
O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku dveh (2) delovnih dni po prijavi na e-naslov: mojca.juhart@maribor.si
Organizator bo pripravil pogodbo o sodelovanju za prodajo na omenjenem sejmu.
Organizator razporeja prostor za postavitev stojnic v najboljšem interesu organizacije prireditve.
ROK PRIJAVE je do 31 5. 2018, oz. do zasedbe mest, izključno preko e- pošte mojca.juhart@maribor.si. Za
dodatne informacije pišite na e-naslov: mojca.juhart@maribor.si ali pokličite 02 234 66 22/ 031 681 379 (Mojca
Juhart).
Veselimo se sodelovanja z vami!
Direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje
Doris Urbančič Windisch, l. r.
Priloga:


prijavnica
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