Pogoji sodelovanja na sejmu domače in umetnostne obrti na prireditvi 25.
Argonavtski dnevi – Noč na Vrhniki 2017
1. Splošna določila
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (v nadaljevanju: organizator) organizira Sejem
domače in umetnostne obrti v okviru prireditve 25. Argonavtski dnevi – Noč na Vrhniki 2017.
Sejem bo potekal v petek, 23. 6. 2017, od 16. ure naprej na Stari cesti, na Vrhniki. Na sejmu lahko sodelujejo
razstavljavci, katerih razstavni predmeti ustrezajo zakonskim določilom ter ponujajo enega ali več naslednjih
izdelkov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

izdelki s certifikatom rokodelstva, ki jih podeljuje Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije,
igrače s certifikatom »Dobra igrača«,
sladki in kulinarični program,
darilni program,
ročno izdelani izdelki in
izdelki vezani na kulinariko (začimbe, suha roba, predpasniki itd.)
izdelki, značilni za Vrhniko in njeno okolico.

Izpolnjena prijavnica je hkrati pogodba. S podpisom prijavnice razstavljavec priznava in sprejema pogoje za
sodelovanje na sejmu, ki bo potekal v sklopu prireditve 24. Argonavtski dnevi – Noč na Vrhniki 2017.
2. Dodelitev razstavnega prostora
Razstavljavci morajo ob prijavi posredovati opis razstavnega in prodajnega programa. Organizator sejma
odloča o pripustitvi razstavljavca na sejem in o dodelitvi razstavnega prostora posameznemu razstavljavcu.
Razstavni prostor je lahko stojnica, miza dimenzije 2 m x 1 m, ali po dogovoru med razstavljavcem in
organizatorjem, prazen prostor v velikosti stojnice. Organizator upošteva želje razstavljavcev glede dodelitve
razstavnega prostora, v kolikor ni organizacijskih, tehničnih, kadrovskih, prostorskih ali morebitnih drugih
omejitev. Organizator razporeja sejemski prostor v najboljšem interesu sejma. V kolikor bo prijavljenih več
razstavljavcev, kot je prostora, ima organizator pravico opraviti selekcijo med prispelimi prijavami. Kriterij za
selekcijo bosta datum prispetja prijave na Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in ustreznost razstavnega/prodajnega
materiala.
3. Prihod na prizorišče
Stojnica bo od 13.30 dalje pripravljena za dostavo blaga in aranžiranje ter bo označena z imenom razstavljavca.
Prosimo, da stojnico lepo aranžirate, zaželen je tudi praktični prikaz izdelovanja vaših proizvodov, saj bo
program s tem privlačnejši za obiskovalce. Omejena dostava z avtomobilom bo možna do 15.30. Organizator
opozarja vse razstavljavce, da ODVOZ Z AVTOMOBILOM OB ZAKLJUČKU NI MOŽEN, saj bi to motilo potek
prireditve Dionizova noč.
4. Cenik in plačilo
Sejemska pristojbina znaša 10,00 € (z DDV). Znesek plačajo razstavljavci organizatorju po predračunu v roku
zapadlosti. Na sejmu lahko sodelujejo le razstavljavci, ki bodo pravočasno poravnali svoje obveznosti. V
primeru, da prireditev zaradi višje sile odpade, organizator vrne razstavljavcem vplačani znesek.

5. Obveznosti organizatorja in razstavljavcev
a) Organizator zagotovi postavitev stojnic in priklop na električno omrežje za razstavljavce, ki to navedejo v
prijavi.
b) V primeru, da razstavljavec želi ostati na prizorišču sejma po 21. uri, to jasno zapiše v prijavi. Organizator
bo v tem primeru zagotovil razsvetljavo za razstavni prostor razstavljavca in ga bo glede na možnost
zagotovitve razsvetljave primerno razporedil na sejemski prostor.
c) Razstavljavec mora estetsko urediti svoj razstavni prostor – stojnico.
d) Parkiranje na razstavnem prostoru ni dovoljeno. Za dostavo je potrebno upoštevati navodila organizatorja.
Organizator ne prevzema odgovornosti za vozila, ki jih na območju sejma parkirajo razstavljavci oz. njihovo
osebje.
e) Vsi razstavljavci morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi
ustrezne dokumente o nabavi blaga, prevzemne listine in odločbo o obratovanju. Prodajalci morajo imeti
svoje priponke, artikli morajo biti označeni s cenami, strankam pa morajo prodajalci izdajati račune. To so
pogoji, ki jih od organizatorja zahtevajo inšpekcijske službe.
f) Razstavljavec s svojo dejavnostjo ne sme povzročati hrupa, umazanije, prahu, uhajanja plinov ali
nevarnosti za obiskovalce.
6. 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.
7. Čiščenje razstavnega prostora
Organizator skrbi za čiščenje prizorišča pred in po sejmu, v času sejma pa je za red in čistočo stojnice ter njeno
okolico dolžan skrbeti vsak razstavljavec sam.
8. Dokumentacija in prijava
Vloga za sodelovanje na sejmu domače in umetnostne obrti mora vsebovati:
 izpolnjen obrazec »Prijavnica«,
 opis ponudbe (lahko je v prijavnici ali posebej),
 potrdilo o registraciji in dovoljenja za prodajo in razstavljanje izdelkov na sejmih.
Odgovornost vsakega razstavljavca je, da ima urejena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti
in prodajo na prireditvah.
Razstavljavci se prijavijo na sejem s podpisano in poslano prijavnico, najkasneje do petka, 2. 6. 2017 oz. do
zapolnitve mest. Število stojnic je omejeno.
Vloge se pošljejo na naslov:
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Tržaška cesta 9
1360 Vrhnika

