Rovaniemen Wanhat Markkinat
Old Market Square Carnival of Rovaniemi
PERÄPOHJOLAN JA LAPIN VÄESTÖN PUOLUEETON ÄÄNENKANNATTAJA

Tapahtuma-aika pe 12-20, la-su 10-20

ROVANIEMELLÄ
17.-19.8.2018

Paikka:

Myyntiaika myyjillä pe 12-18, la-su 10-18 PAKOLLINEN

Kojuilmoittautumiskortti
/Sopimus
Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen allekirjoitusta.
Kojumyyjät velvoitetaan olemaan paikalla kojuilla klo 18 asti!
Myyjät voivat halutessaan olla paikalla tapahtuma-ajan loppuun, klo 20 asti.
Täyttämällä ja lähettämällä tämän ilmoittautumiskortin/sopimuksen sitoudutte noudattamaan RWM ry:n asettamia
sääntöjä ja vakuutatte antamanne tiedot oikeiksi. RWM ry pidättää oikeuden harkintansa mukaan kieltää myyjää
myymästä artikkeleitaan tai osaa niistä Rovaniemen Wanhoilla Markkinoilla 2018 sekä tulevilla markkinoilla, mikäli
sääntöjä rikotaan tai annetut tiedot osoittautuvat vääriksi. Ilmoittautumismaksua ei palauteta.
Rovaniemen Wanhoille Markkinoille SAA tulla myymään:
- Itsetehtyjä käsityö- ja elintarvikeartikkeleita - Perinne- ja kulttuurihistoriallisia artikkeleita
Rovaniemen Wanhoille Markkinoille EI SAA tulla myymään:
- Tehdas-, massa- tai markettituotteita
Jos olette epävarma myyntiartikkelinne sopivuudesta, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse kojuvastaaviin
osoitteessa rwm.kojut@gmail.com tai puhelimitse arkipäivisin klo 10 - 15 040-253 8392 (Mikko).
Hinnasto: Rastita haluamasi vaihtoehto/vaihtoehdot.
Valmis myyntikoju 80  (koko: 2m x 2m x 2m)
Myyjän oman kojun tai oman lisätilan hinta määräytyy neliöiden mukaan. 15  / m² _________ m²
Neljän kojun ryppäitä on saatavilla vain 5 kpl. Kojuryppäät sijaitsevat Wanhalla torilla.
Varaukset otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä. Hinta: 350  / rypäs.
HUOM! Oman teltan tai myyntikojun voi tuoda, MIKÄLI se on Wanhojen Markkinoiden hengen mukainen (
1885-1950 -luvun tyylinen). Markkinoille pääsee oman myyntikojun tai teltan kanssa VAIN lähettämällä siitä kuvan
kojuvastaavalle ilmoittautumiskortin mukana.

Onko elintarvikemyyntiä

Kyllä

Ei

Huom! Muistakaa tehdä hyvissä ajoin tilapäinen
elintarvikkeiden myynti-ilmoitus.

Tapahtuma on autoton. Myyntiartikkelit saa tuoda paikalle autolla, mutta autoa ei saa jättää tapahtuma-alueelle tapahtuman ajaksi. Kaupungilta voi vuokrata autopaikan viikonlopuksi. Kaikkien kojumyyjien autojen tulee olla pois markkina-alueilta perjantaina
klo 12 ja lauantaina ja sunnuntaina klo 10 mennessä. Kojujen täyttö autolla tapahtuu ainoastaan markkina-ajan ulkopuolella.
Myyjien poistuminen ja kojujen tyhjennys alueelta klo 18.00 jälkeen.
Myyjien ja alueen asukkaiden autoilla kulku tapahtuu Korkalonkadun kautta. Markkina-aikana tapahtuvasta autoilusta seuraa
välitön myyntipaikan menetys. Ilmoittautumislomakkeen ja puhelinnumeron tulee olla näkyvällä paikalla autossa
markkina-alueilla ajettaessa (Kopio käy).

Yritys/nimi:
Yhteyshenkilö/Myyjä:
Yhteyshenkilön/Myyjän puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite:
Mahdolliset myyjän avustajat (määrä ja nimet):
Myyjällä voi olla yksi tai useampia avustajia. Yhdessä kojussa saa olla vain virallisesti ilmoittautuneita myyjiä.
Kesken markkinatapahtuman kojun myyjän vaihtuessa, on asiasta ilmoitettava kojuvastaavalle välittömästi.

Myyntiartikkelit (mahdollisimman tarkka kuvaus):

Pääsääntöisesti sähköä ei ole mahdollista käyttää myyntipaikalla. Ensisijaisesti elintarvikemyyjien tulee käyttää sähköntuotantoonsa omia
aggregaattejaan tai vaihtoehtoisesti kaasukäyttöisiä laitteitaan. Mahd. sähköntarve tutkitaan tapauskohtaisesti ja peritään erillinen korvaus. Omien sähköjohtojen veto on ehdottomasti kielletty.

Sähkö

EI

KYLLÄ

Alle tiedot sähkölaitteista + amppeerimäärät

RWM ry:ltä katoksellinen myyntikoju, roskikset ja hyyssikät, yleisvakuutus ja päivä- ja yövartiointi. Paloturvallisuusmääräysten vuoksi
kojujen välejä ei saa tukkia ylimääräisillä pöydillä.
Vastauksena ilmoittautumiseenne saatte varausvahvistuksena laskun
ja ohjeita markkinoita varten TAI vaihtoehtoisesti muutosehdotuksen. Ilmoittautumisenne astuu voimaan vasta ilmoittautumismaksun ollessa tilillämme. Ilmoittautumismaksun on oltava
tilillämme viimeistään 31.7.2018 tai paikkanne peruuntuu.
Huom! Pitäkää saamanne paikkatieto tallessa! Sen perusteella
löydätte paikkanne markkina-alueella.
Mahdolliset peruutukset on ilmoitettava niin aikaisin kuin mahdollista. Ilmoittautumismaksua ei palauteta mahdollisten peruutusten
sattuessa.
Myyjien on pukeuduttava ja somistettava myyntipaikkansa
Wanhat Markkinat -hengen mukaisesti (eli 1885-1950 -lukujen
tyyliin) tapahtuman kulttuurihistoriallisen luonteen vuoksi.
Jos näin ei ole, myyjä menettää paikkansa välittömästi.
Kojuja somistaessa saa käyttää nauloja ja ruuveja, mutta ne on poistettava tapahtuman jälkeen järjestäjien ja purkajien turvallisuuden vuoksi.

en mukaan.
Myyjien ja muiden osallistujien velvollisuutena ja vastuulla on huolehtia, että heidän toiminnaalleen on luvat ja että heidän toimensa on
asianmukaisesti vakuutettu. Myyjät ja muut osallistujat on myös velvoitettuja huolehtimaan toimintaansa liittyvästä puhtaanapidosta
tapahtuma-aikana sekä sen ulkopuolella.
Myyjiä varten on varattu oma jätepiste Jätkänkynttilän sillan
kupeesta. Jätelavan sijainti on myös merkitty alueen karttaan.
Myyjät eivät saa jättää roskiansa myyntipaikoilleen, markkina-alueille
tai markkinavieraille varattuihin roska-astioihin. Mahdolliset roskat
poistetaan siivousyrityksen toimesta ja lasku työstä lähetetään roskaavalle myyjälle. Roskaamisesta on seurauksena välivuosi Rovaniemen
Wanhoilla Markkinoilla. Talkoolaiset eivät ole myyjien roskien
keräämistä varten. Myyjät ja kauppiaat lajittelevat jätteensä.
Biojätteelle, pahville, muoville ja sekajätteelle on varattu omat jäteastiansa.
Alueella on jatkuva valvonta. Järjestäjien ja vastuutalkoolaisten
sana on markkina-alueilla laki. Sitä tulee noudattaa aina. Asiattomasta
käytöksestä seuraa välitön myyntipaikan menetys.

Työnäytös; Osallistujat tekevät työnäytöksiä mahdollisuuksi-

Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen allekirjoitusta.

Paikka_____________________ Päivämäärä_____/_____

_____________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennys

RWM ry pidättää oikeudet sijoittaa tapahtumaan osallistujat/esiintyjät oman harkintansa mukaan tapahtuma-alueelle ja tapahtuma-ajalle. RWM ry
pidättää oikeudet tapahtuman aikataulullisiin sekä muihin muutoksiin, jotka voivat aiheuttaa tapahtuman uudelleenjärjestelyjä. RWM ry on kaikesta
vastuusta vapaa osallistujille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
Ilmoittautumiskortti tulee lähettää kirjepostitse osoitteeseen:
Mikko Anetjärvi, Kivikatu 13 A 1, 96400 Rovaniemi
Oman teltan tai myyntikojun kanssa tulijan on ilmoittautumiskortin mukana lähetettävä värillinen kuva (ei mustavalkoinen)
myyntikalusteistansa! Ilmoittautumisia ei oteta vastaan puhelimitse tai sähköpostilla.
Kysymyksiä voi esittää kojuvastaaville ensisijaisesti sähköpostilla osoitteessa rwm.kojut@gmail.com
tai vaihtoehtoisesti arkipäivisin klo 10 - 15 puhelimitse 040-253 8392 (Mikko).

TERVETULUA JA RILLUMAREI

