Poziv za stojnično prodajo prehrambenih izdelkov v času prireditve 49.
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 2019

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za začasen najem prostora za postavitev stojnic na javnih
površinah v času prireditve »49. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2019« od 6.
do 8. septembra 2019.
Predmet poziva je oddaja prostora za postavitev stojnic v času prireditve »49. Dnevi narodnih
noš in oblačilne dediščine Kamnik 2019« na naslednjih lokacijah:
a) Glavni trg (od prehoda na Prešernovo ulico do kavarna Veronika) leva stran;
b) Glavni trg (pred banko NLB do kavarna Veronika) desna stran;
Na eno stojnico je predvidena moč 2 kW. Število priklopov je
preobremenjenost omrežja in izpad električne energije ne odgovarjamo.

omejeno.

Za

Število stojnic je omejeno, zato bo izbor razstavljavcev oziroma 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, dne 6.9.2019 do nedelje, dne 8.9.2019. Za najem bodo na voljo
sejemske stojnice velikosti 2 x 1 m. Če stojnice ne potrebujete to prosim navedite na
prijavnici. Če le-tega ne boste storili, boste primorani dodatno plačati najem in postavitev
stojnice.
Na sejemskih stojnicah se bodo lahko prodajali proizvodi (izdelki), ki po svojemu namenu in
obliki ustrezajo naravi prireditve. Vsi ponudniki nam ob prijavi pošljite podroben opis izdelkov
in priložite fotografijo.
Zavedamo se, da imamo velik nabor kvalitetnih obrtnikov, zato vas pozivamo, da se vabilu
odzovete. Z velikim veseljem vas bomo vključili v ta, za Kamnik še kako pomemben dogodek.
Izhodiščna cena najema prostora (stojnica) ob upoštevanju vseh pogojev znaša 250
EUR/dogodek z vključenim DDV-jem (204,91 EUR + DDV). Obvezna je prisotnost vse tri dni
trajanja sejma.
V primeru odpovedi manj kot 48 ur pred dogodkom, se obračuna polna cena.
Prijavo, kateri priložite potrdilo o registraciji podjetja, lahko oddate osebno ali po pošti
najkasneje do 31.7.2019 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

