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POVABILO ZA PRODAJO IZVEN PRODAJALN NA PREMIČNIH STOJNICAH V ČASU
36. FESTIVALA IDRIJSKE ČIPKE

V sklopu 36. festivala idrijske čipke bo tudi letos potekal Sejem domače in umetnostne obrti ter
klekljarskih pripomočkov. K sodelovanju ste v prvi vrsti vabljeni izdelovalci idrijske čipke in klekljarskih
pripomočkov ter drugi ustvarjalci, ki idrijsko čipko inovativno vpletate v svoje umetniško ustvarjanje. Prav
tako se lahko na sejmu predstavite izdelovalci izdelkov domače obrti, priložnostnih daril, prehrambnih
izdelkov, oblačil, modnih dodatkov, nakita, kozmetike,…

1. POGOJI SODELOVANJA
Sejem domače in umetnostne obrti ter klekljarskih pripomočkov bo potekal v Idriji v soboto 17. 6., in nedeljo 18. 6.
2017, od 9. do 19. ure.
Če se boste odločili, da svojo dejavnost in izdelke predstavite na Festivalu idrijske čipke, vas prosimo, da izpolnjeno
prijavnico s prilogami pošljete najkasneje do 5. maja 2017 na naslov: TIC IDRIJA (pripis: najem stojnice), Mestni
trg 2, 5280 Idrija ali po elektronski pošti festival@visit-idrija.si. Prosimo, da izpolnjeni prijavnici priložite še:
•

kopijo registracije za opravljanje dejavnosti (za oddajo skupne vloge za pridobitev dovoljenja za prodajo
na stojnici – strošek vključen v ceno najema prodajnega mesta)

2. NAROČANJE IN PLAČILA
Predhodna in pravočasna prijava ter plačilo stroškov po izdanem predračunu s strani Centra za idrijsko dediščino
(v skladu z zakonodajo) po poteku prijavnega roka na TRR organizatorja (Podračun pri Banki Slovenije SI56 0123
6600 0000 149) sta pogoja za sodelovanje razstavljavca na prireditvi. Razstavljavci so dolžni na prijavnici navesti
točne podatke.
Za vplačila do 26. 5. 2017 velja redna cena za najem. Za vplačila po 26. 5. 2017 se cena za najem stojnice
poveča za 40% na neto ceno.
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Vsem ponudnikom, ki imajo registrirano dejavnost na območju občine Idrija, se pri zgoraj navedeni ceni
prizna 30% popust. Članom Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije (za najem 1 stojnice) se pri zgoraj
navedeni ceni prizna 20% popust.
4. DODELITEV PROSTORA
O lokaciji odloča organizator, ki razporeja razstavni prostor in locira razstavljavce v korist prireditve.
5. DEJAVNOST RAZSTAVLJAVCA – DOKUMENTI
Organizator ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve razstavnega prostora in na sami prireditvi zahteva od
razstavljavca predložitev vseh dovoljenj (obrtno dovoljenje, ustreznega soglasja pristojnega zdravstvenega in
veterinarskega inšpektorata v primeru opravljanja prometa z živili, dokazila o zavarovanju oseb in predmetov).
Razstavljavci naj imajo na dan prireditve vso dokumentacijo s seboj za primer obiska inšpekcijskih služb. Prodaja
se mora vršiti v skladu z zakonodajo, ki velja na področju RS.
6. ODPOVED
V primeru "višje sile" je možna odpoved naročila, vendar le s pisno izjavo razstavljavca najmanj 15 dni pred
prireditvijo. V primeru odpovedi po tem roku organizator ne bo vračal že vplačanih zneskov za najem prostora in
stojnic.

7. OSTALA DOLOČILA IN POGOJI
a) Prodajalec je dolžan upoštevati določila organizatorja pri odmeri razstavnega prostora. V primeru kršitev in
samovoljnosti pri uporabi razstavnega prostora si organizator pridržuje pravico do odstranitve artiklov in stojal na
prostoru, ki je namenjen površini za pešce. Vsak razstavljavec mora poskrbeti za urejen izgled stojnice. Premikanje
stojnic ni dovoljeno.
b) Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitev stvari in poškodb tretjih oseb, nastalih
zaradi malomarnega ravnanja razstavljavca na prireditvenem prostoru. Razstavljavec odgovarja za škodo in
nesrečo, ki jo povzroči prireditelju na razstavnem prostoru. Prepovedana je uporaba lastnih virov energije
(agregati).
c) Organizator ima pravico razstavne prostore in predmete fotografirati, posneti in gradivo uporabiti za lastne
potrebe ali za splošno rabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.
d) Čistoča in ravnanje z odpadki: Vsak razstavljavec mora skrbeti za čistočo in zapustiti čist razstavni prostor. Za
odpadke bodo na voljo zabojniki za ločevanje frakcij na celotnem prireditvenem prostoru. Ločevanje odpadkov na
prireditvi je obvezno za vse uporabnike.
e) Razstavljavec ne sme izprazniti razstavnega prostora pred koncem prireditve. Razstavljavci so dolžni upoštevati
navodila varnostne službe in prometni režim v času prihodov in odhodov. Parkiranje vozil ob stojnicah ni dovoljeno.
f) Prireditev bo ob vsakem vremenu. Razstavljavci ne morejo zahtevati povračila že plačanih zneskov v primeru
nesodelovanja z njihove strani zaradi slabih vremenskih pogojev.
g) Organizator in razstavljavec bosta morebitne spore reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ne bo, je
za reševanje sporov pristojno sodišče v Novi Gorici.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki (05) 374 09 15 (Mirka Rupnik), ali na elektronskem
naslovu festival@visit-idrija.si.
Prosimo, da 1 (en) izvod žigosane in podpisane prijavnice pošljete na naslov: TIC IDRIJA, Mestni trg 2, 5280 Idrija.
Sprejemamo tudi skenirane prijavnice z žigom in podpisom na naslov elektronske pošte: festival@visit-idrija.si.

S spoštovanjem,
mag. Sanja Marija Pellis
direktorica Centra za idrijsko dediščino

