Datum: 20.3.2018
Št. zadeve: 6715-00002/2018-001

PRIJAVNICA ZA PRODAJO IZVEN PRODAJALN V ČASU
37. FESTIVALA IDRIJSKE ČIPKE
na »Sejmu domače in umetnostne obrti ter klekljarskih pripomočkov«
v soboto, 16. 6. in nedeljo, 17. 6. 2018

1. PODATKI O NAROČNIKU *
Naziv / ime podjetja
Naslov
Odgovorna oseba
Kontaktna oseba, telefon
Davčni zavezanec
Davčna številka
E-pošta
Spletna stran

Status naročnika (označite):
Osebno dopolnilno delo / Dopolnilna dejavnost na kmetiji / Društvo / Javni zavod / d. o. o. / s. p. /
k. d. / ostalo _____________________________
*Podatki razstavljavcev so namenjeni evidenci organizatorja, ki bo z njimi ravnal v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih
podatkov.

2. NAJEM PRODAJNEGA MESTA - standardne stojnice, 2m s platneno streho:
OPOMBE

Število stojnic, ki jih
želim najeti (napišite
število)
Prodajno mesto želim
najeti (označite)

a) Dvodnevni najem (16. 6. in 17. 6. 2018)
b) Enodnevni najem (16. 6. 2018)
c) Enodnevni najem (17. 6. 2018)

Električni priključek
(označite)

a)
b)

Da
Ne

Vodni priključek
(označite)

c)
d)

Da
Ne

Sodelovanje na
TOMBOLI v soboto,
16.6. 2018 (označite)

a)
b)

Da
Ne

Vrednost darila vsaj 5 €

3. OPIS PONUDBE *
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
*Vašo ponudbo bomo objavili na spletni strani www.visit-idrija.si in www.festivalidrijskecipke.si
Izvor izdelkov (označite):
a) Lastna proizvodnja
b) Ponudba izdelkov slovenskih domačih proizvajalcev
c) Izdelki iz uvoza
d) Ostalo ____________________________________

4. DEJAVNOST RAZSTAVLJAVCA (DOKUMENTI)
Prosimo, da izpolnjeni prijavnici obvezno priložite še:
•

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

Izpolnjeno prijavnico s prilogami pošljite najkasneje do 4. maja 2018, na naslov: TIC IDRIJA (pripis: najem stojnice), Mestni
trg 2, 5280 Idrija ali podpisano in skenirano po elektronski pošti festival@visit-idrija.si.

Izjava razstavljavca: S podpisom in žigom potrjujemo in se strinjamo s pogoji sodelovanja za prodajo zunaj
prodajaln na površinah Občine Idrija, ki so določeni v Odloku o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 103/2011).

Datum in kraj:

Naročnik:
(žig in podpis odgovorne osebe)

