Poziv za prodajalce umetniških izdelkov in izdelkov domače obrti v času
prireditve 49. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2019
Objavljamo poziv za prodajalce umetniških izdelkov in izdelkov domače obrti za začasen najem
prostora in postavitve miz na javnih površinah v času prireditve »49. Dnevi narodnih noš in
oblačilne dediščine, Kamnik 2019«, ki bo potekala od 6. do 8. septembra 2019.
Predmet poziva je oddaja prostora za postavitev miz z umetniškimi izdelki in izdelki domače
obrti v času prireditve »49. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2019« na
naslednji lokaciji:
a) Šutna
Število miz je omejeno, zato bo izbor razstavljavcev oz. prodajalcev, na osnovi pravočasno
prispelih prijav, opravila posebna komisija, ki se bo odločala na osnovi ustreznosti posameznih
izdelkov glede na samo prireditev. Sejem bo potekal od petka, 6.9.2019, do nedelje,
8.9.2019. Za najem bo na voljo 1 komplet (1 miza, 2 klopi). Če mize ne potrebujete to prosim
navedite na prijavnici. Če le-tega ne boste storili, boste primorani dodatno plačati najem in
postavitev mize. Na tej lokaciji ni možen priklop na električno omrežje.
Vsi razstavljavci umetniških izdelkov in izdelkov domače obrti morajo imeti potrdilo, da njihovi
izdelki sodijo med domačo in umetnostno obrt, so unikatni, oziroma drugače ustrezni. Ostali
ponudniki nam ob prijavi pošljite podroben opis izdelkov in priložite fotografije.
Izhodiščna cena najema prostora (najeta miza), ob upoštevanju vseh pogojev, znaša 80,00
EUR/dogodek z vključenim DDV-jem (65,57 EUR + DDV) za najem mize (za dva dni – sobota in
nedelja). Prodaja v petek, 6.9.2019, je brezplačna. Obvezna je prisotnost vse tri dni
trajanja sejma.
Izhodiščna cena brez najete mize je 50 EUR/ t.m. Prestavljanje najetih miz ni dovoljeno.
Če boste imeli prikaz izdelovanja vaše obrti se vam prizna popust v višini 50 % od polne
cene najema mize. Vaša lokacija bo pri Šutenskem zvoniku. V primeru odpovedi prireditve
s strani organizatorja zaradi dežja, se vam bo izdal vavčer, ki ga boste lahko koristili
naslednje leto na prireditvi.
V primeru vaše odpovedi manj kot 48 ur pred dogodkom, se obračuna polna cena najema
mize. V kolikor boste sejem zapustili pred koncem dogodka brez utemeljenega razloga kot
je npr. bolezen ali drugo (torej da bo vaš prostor prazen),naslednje leto ne morete več
kandidirati za prostor.
Prijavo, kateri priložite potrdilo o registraciji podjetja, lahko oddate osebno ali po pošti
najkasneje do 12.7.2019 na Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241
Kamnik.O potrditvi sodelovanja na sejmu vas bomo pravočasno obvestili. Za dodatna vprašanja
nas lahko kontaktirate preko telefonske številke 01 8318 191.
Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo,
Doroteja Narat,
Vodja prireditve

