Prijavni obrazec za brezplačno sodelovanje na prihajajočih dogodkih
Dogodki bodo potekali na Tržnici Videm - Krško, Kolodvorska ulica 1, 8270 Krško, v času od 8.00 do
12.00 ure v zgornjem nadstropju tržnice.
Dogodek
15.2.2020 - Pustni sejem
4.4.2020 - Velikonočni sejem
4.7.2020 - Ribiški dan
3.10.2020 - Bučarija

Prijava

Dogodek
7.11.2020 – Martinov sejem
5.12.2020 – Miklavžev sejem
19.12.2020 – Praznični vikend

Prijava

1. Podatki prijavitelja/organizacije
Naziv udeleženca:

Skrajšano ime:
podjetja/firma/s.p./kmetija/dopolnilna dejavnost/obrt)

Ulica, hišna št:

Kraj, pošta:

Mobitel:

Kontaktna oseba:

Spletna stran:

e-mail:

Matična št:

ID za DDV

Davčni zavezanec:

DA

NE

2. Razstava – sejemski prostor
Program, vsebina sejemske predstavitve:
Drugi priključki (elektrika, voda):
Program, vsebina prodaje na stojnici:
Ali bo ob stojnici potekal animacijski program:

DA (kateri)

NE

3. Rok in način prijave
3.1.

Rok prijave: Vsaj 14 dni pred dogodkom.

3.2.

Prijavnica mora biti žigosana (v kolikor ima ponudnik žig) in podpisana ter poslana na e-naslov:
karl.vertovsek@cptkrsko.si . Prijavnico lahko pošljete tudi po pošti na naslov: Center za
podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.

Kraj, datum:

Podpis odgovorne osebe:

POGOJI SODELOVANJA NA PRIREDITVAV KI BODO POTEKALE NA TRŽNICI VIDEM 2020

1.

Podpisana prijava je hkrati tudi pogodba. Izpolni jo ponudnik ter dostavi v roku, navedenem za prijavo,
organizatorju sejemskega dela prireditve: Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46,
8270 Krško. S podpisom prijavnice ponudnik sprejema pogoje sodelovanja na prireditvi. Ob prijavi mora
ponudnik navesti, koliko stojnic ali prostora potrebuje in našteti vso ponudbo, ki jo bo na prireditvi ponujal.
Ponudnik mora ob prijavi navesti tudi morebitni promocijski in animacijski oz. drugi program, ki ga
namerava izvajati ob stojnici (delavnice, kuhanje v živo, glasba, itd…).

2.

Na razstavnih površinah in prodajnih stojnicah lahko sodelujejo vsi zainteresirani ponudniki s področja
kmetijstva in podjetništva na podeželju. Prednost pri dodelitvi razstavnega ali prodajnega prostora imajo
ponudniki, ki so iz območja občine Krško.

3.

O dodelitvi razstavnega prostora ali prodajne stojnice prijavljenemu ponudniku odloča organizator
sejemskega dela prireditve. Za vsak dodatek ob stojnici, za uporabo grelnih, hladilnih in drugih električnih
naprav, za izvajanje dodatnih aktivnosti, je potrebno pridobiti predhodno soglasje organizatorja. Za vsako
spremembo na razstavnem prostoru mora ponudnik pridobiti soglasje organizatorja, za katerega zaprosi
pisno na: karl.vertovsek@cptkrsko.si ali osebno na telefon 041 655 936 ali 07 490 22 20 (CPT Krško).

4.

Vsi ponudniki morajo s stojnicami in opremo na razstavnem prostoru ravnati kot dobri gospodarji (da se
stojnice in oprema ne poškodujejo), skrbeti za red in čistočo na razstavnem prostoru, stojnici in njeni bližini.
V kolikor ponudnik poškoduje stojnice ali razstavno opremo, je dolžan pokriti stroške popravila.

5.

Organizator prireditve ima ob prijavi pravico zahtevati od ponudnika: a) obrtno dovoljenje oz. registracijo z
odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti; b)
ustrezno soglasje pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata za promet z živili in s predmeti
splošne rabe, degustacije živali ali demonstracije splošne rabe oz. gostinsko dejavnost. Organizator ima
pravico odpovedati sodelovanje ponudnika na prireditvi, če ne dostavi zahtevanih dokumentov. Organizator
ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo ponudniki s strani pristojnih organov v nobenem primeru, zato morajo
ponudniki na razstavnih prostorih in stojnicah razpolagati z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji za
opravljanje prodaje in drugih vsebin v okviru prireditve.

6.

Organizator ima pravico preklicati že potrjeno prijavo; a) če so zahteve naročnika v nasprotju s tehničnimi
možnostmi na sejmu; b) v primeru višje sile.

7.

Organizator prireditve in ponudnik bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je
za rešitev spora pristojno sodišče v Krškem.

8.

Ponudnik s podpisom prijavnice na prvi strani priznava in sprejema pogoje sodelovanja na prireditvi.

9.

Ponudnik, ki se prijavi na prireditev, se mora le te udeležiti. V primeru, da se je ne more udeležiti, mora to
pisno sporočiti 14 dni pred pričetkom prireditve. V primeru, da tega ne stori, ne more sodelovati na naslednji
prireditvi, ki jo organizira CPT Krško.

