Dan za skodelico kave - Festival kave
bo potekal v soboto, 20. maja 2017,
od 9. do 17. ure v parku pred
Cankarjevim domom na Vrhniki
Vse, ki ste v svoji dejavnosti povezani s kavo,
vabimo k sodelovanju na 2. festivalu kave na Vrhniki.
POGOJI SODELOVANJA
1. SPLOŠNA DOLOČILA
Organizator Dneva za skodelico kave – Festivala kave Vrhnika je Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport
in turizem Vrhnika (v nadaljevanju: ZIC Vrhnika). Razstavljavci so osebe ali podjetja, ki pošljejo prijavo
in jim je dodeljen prostor. Splošni pogoji opredeljujejo razmerja med razstavljavcem in organizatorjem
ter so sestavni del pogodbe o udeležbi na festivalu.

2. PRIJAVA
Prijava za sodelovanje mora biti predložena na priloženem prijavnem obrazcu, ki mora biti uradno
izpolnjen, podpisan in vrnjen na ZIC Vrhnika preko pošte (ZIC Vrhnika, Tržaška 9, 1360 Vrhnika) ali
skeniran preko elektronske pošte (tic@zavod-cankar.si) najkasneje do 10. aprila 2017. Prijava je hkrati
pogodba.
3. DODELITEV LOKACIJE
Organizator po preučitvi prijav glede na razpoložljivo površino določi lokacijo prodajne stojnice ter
potrdi prijavo. Organizator si pridržuje pravico do premestitve razstavljavca, če je to v interesu
prireditve.

**V primeru zelo slabega vremena se bo prireditev izvedla pod šotorom. Vsakemu razstavljavcu bo dodeljena ena gasilska
miza. Pogoji sodelovanja ostanejo enaki.

4. CENIK IN PLAČILO
Pristojbina za prostor na Festivalu kave znaša 40,00 EUR (DDV vključen). Po prejetju podpisane prijave
organizator po 12. aprilu pošlje potrditev prijave in predračun, ki ga mora razstavljavec v celoti
poravnati v valutnem roku. Plačilo je pogoj za sodelovanje na festivalu. V primeru, da prireditev zaradi
višje sile odpade, organizator vrne razstavljavcem vplačani znesek.
5. RAZSTAVNI PROSTOR
Razstavljavec mora estetsko urediti svoj razstavni prostor – stojnico in ga vidno označiti s svojim
nazivom.
Vsi razstavljavci morajo s prodajnimi stojnicami ravnati kot dobri gospodarji ter poskrbeti, da stojnice
ne poškodujejo, skrbeti morajo za red in čistočo na prodajni stojnici ter v njeni neposredni bližini.
Razstavljavec je dolžan poravnati morebitne stroške, nastale z uničenjem. Razstavljavec vzdržuje in
čisti najeto prodajno stojnico na svoje stroške. Na svoji prodajni stojnici mora obvezno zagotoviti
možnost odlaganja smeti.

Razstavljavec lahko prične pripravljati prodajni prostor do 1 ure in 30 minut pred pričetkom prireditve.
Z delom na prodajni stojnici lahko začne ob 9. uri. Stojnico mora izprazniti eno uro po zaključku
prireditve.
Razstavljavec se obvezuje, da bo na svoji prodajni stojnici prisoten v času montaže in demontaže ter v
času festivala. V tem času razstavljavec prevzema vso odgovornost za opremo.
6. PRODAJA IN DEGUSTACIJSKI KUPONI
Vrednost enega degustacijskega kupona je 0,50 EUR (DDV je vključen). Za en ali več degustacijskih
kuponov je ponudnik na prodajnem mestu dolžan obiskovalcu festivala dati v zameno en degustacijski
izdelek.
Prodajo degustacijskih kuponov izvaja ZIC Vrhnika (organizator festivala). Za vsak zbran degustacijski
kupon so ponudniki upravičeni do povračila stroškov v višini 0,50 EUR (DDV je vključen) za prejet
degustacijski kupon.
Prosimo vse razstavljavce, da SKRBNO HRANITE VSE dobljene degustacijske kupone. Ob koncu dneva
jih boste odnesli s seboj, jih prešteli in nam na podlagi njihovega števila izstavili E-RAČUN(!) ter nam jih
poslali po pošti v roku 10 dni po prireditvi kot dokazilo. Povračilo stroškov se izvede na podlagi računa,
ki ga izstavi posamezni ponudnik ZIC Vrhnika in zapisnika o prejetju degustacijskih kuponov, ki sta ga
podpisala ponudnik (ki je kupone dostavil) in eden izmed organizatorjev prireditve (ki je kupone prejel
in preštel).
Ponudba splošne prodaje izdelkov: prodaja večje količine in posameznih kosov izdelkov se ne izvaja z
degustacijskimi kuponi, temveč je v domeni posameznega ponudnika z izstavljanjem ustreznih dokazil
(računi, vezana knjiga računov itd.). Vrednosti posameznih izdelkov, ki jih ponudnik prodaja
obiskovalcem izven ponudbe z degustacijskimi kuponi, morajo biti označene na vidnem mestu na
prodajnem mestu (objavljen CENIK).
7. JAMSTVO IN ZAVAROVANJE
Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari razstavljavca, poškodbe
razstavljavcev, oz. njegovih prodajalcev, kot tudi ne za škodo nastalo zaradi požara, viharja, toče, strele,
loma, izliva vode, tatvine ali katerega koli drugega vzroka. Razstavljavec odgovarja za škodo in nesrečo,
ki jo povzroči na razstavnem prostoru oz. sejmišču on sam ali njegovo osebje. Organizator tudi ne
prevzema jamstva za vozila, ki jih na parkirišču pustijo razstavljavci ali njihovi uslužbenci.
8. DOKUMENTACIJA
Odgovornost vsakega razstavljavca je, da ima urejena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje svoje
dejavnosti in prodajo na prireditvah ter da se z njimi izkaže v primeru inšpekcije.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe, popravkov ali dopolnitve pogojev sodelovanja na
festivalu z namenom boljše izvedbe prireditve.

