Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

PRIHLÁŠKA – REMESELNÍK
Týmto Vás žiadam o pridelenie stánkového miesta počas konania Turíčneho jarmoku 30.05.2020.
Meno a priezvisko (firma): ........................................................................................................................
Adresa korešpondenčná:

........................................................................................................................

IČO: ...................................................

DIČ: .....................................................................................

Mobil: ..................................................

E-mail: ....................................................................................

Druh remesla: ................................................................................................................................................
Sortiment ponúkaného tovaru: ......................................................................................................................
Požiadavky:

Stánkové miesto v bm (bežné metre): ............................. dĺžka x hĺbka stánku: .........................................
Počet predajných stánkov:

...............................................

Pripojenie na elek. energiu 230 V, 400V

áno:

nie:

počet prípojok: .........................

V ................................................ dňa: ............................... Podpis (pečiatka) ..............................................
----------------------------------------------------- tu odstrihnúť-------------------------------------------------------Kompletne vyplnené žiadosti zasielajte do 31.03.2020 na adresu: Obecný úrad Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13
Slovenská Ľupča alebo na emailovú adresu (nepoužívajte inú ako): jarmok@slovenskalupca.sk
Požadované doklady

a) oprávnenie slobodného umelca, alebo fotokópia ŽL, alebo výpisu z OR
b) povolenie na predaj – registračná pokladňa
c) fotografie stánku a predávaných výrobkov
d) čestné vyhlásenie, že predávané výrobky sú produktom vlastnej výroby žiadateľa

Pokyny a podmienky:
Remeselník môže predávať len vlastnú remeselnú výrobu a je povinný predávať výrobky v kroji, alebo dobovom odeve.
Cena stánkového miesta pre remeselníka: do 3 bm - 10 €/ 1bm/deň
za každý začatý bm nad 3 bm – 20 €/ bm/deň
Cena za pripojenie elek. energie: 15 €/deň
Motorové vozidlo nie je možné parkovať v blízkosti stánku!
Vítané sú:
- doklad o registrácii v ÚĽUV-e, ak je registrovaný
- čestné prehlásenie, že predávané výrobky sú produkty vlastnej produkcie žiadateľa
V prípade, že žiadateľ na základe zaslanej prihlášky nesplní podmienky pre remeselníkov, bude preradený do kategórie predajcov
s umiestnením v zóne predajcov.
Obec si vyhradzuje právo pri prevádzkovaní tradičného ľudového remesla poskytnúť remeselníkovi individuálnu zľavu.

UPOZORNENIE: Trhové miesto budeme rezervovať iba žiadateľom, ktorí uhradia predpísaný poplatok za
stánkové miesto po kladnom vyrozumení organizátora najneskôr 2 týždne pred začatím jarmoku t.j. 16.05.2020
Uprednostňujeme stánky v ktorých sa používajú biologicky rozložiteľné poháre a taniere. (EKO)
Pre potreby informácií ohľadom obstarania ekoplastových nádob sa informujte na t.č.: 0903507623

