Južna na Stari cesti
v petek, 21. junija 2019,
od 16. ure dalje na Stari cesti na Vrhniki.

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA ZA DRUŠTVA IN SKUPINE

1. SPLOŠNA DOLOČILA
Organizator dogodka Južna na Stari cesti je Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (v
nadaljevanju: ZIC Vrhnika). Prireditev bo potekala na petek, 21. junija od 16. ure do 22. junija do 03.00
ure. Južna na Stari cesti je nasledila dosedanjo prireditev - Festival hrane, s katero smo spodbujali lokalne
ponudnike k predstavitvi in uživanju v lokalni kulinariki. Z dogodkom Južna na Stari cesti želimo promovirati
lokalne gostince in ostale ponudnike lokalno pridelane hrane oz. izdelkov, hkrati pa ponuditi možnost
predstavitve in prodaje tudi ponudnikom od drugje. Prireditev je del širšega sklopa dogodkov na Stari cesti,
ki se ta dan izvajajo pod skupnim imenom Dionizov petek, vse skupaj pa spada pod okrilje Argonavtskega
festivala, katerega krovni organizator je prav tako ZIC Vrhnika. Razstavljavci so organizacije, društva
posamezniki ali podjetja, ki pošljejo prijavo in jim je dodeljen prostor. Splošni pogoji sodelovanja
opredeljujejo razmerja med razstavljavcem in organizatorjem ter so sestavni del pogodbe o udeležbi na
dogodku.
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 in poslan
preko elektronske pošte (info@zavod-cankar.si) najkasneje do 30. maja 2019. Prijava je hkrati pogodba. S
podpisom prijave ponudnik priznava in sprejema Splošne pogoje sodelovanja in se z njimi strinja.
3. DODELITEV LOKACIJE
Prireditev Južna na Stari cesti se dogaja na Stari cesti. Število stojnic je omenjeno, zato o izboru ponudnikov
odloča organizator. Ta po preučitvi vseh prijav glede na razpoložljivo površino potrdi ali zavrne prijavo ter
določi lokacijo prodajne stojnice. Vsi prijavljeni bodo o dodelitvi stojnice obveščeni najkasneje 14 dni pred
dogodkom. Organizator si pridržuje pravico do premestitve razstavljavca, če je to v interesu prireditve. Vsako
spremembo lokacije razstavljavca oz. stojnice mora odobriti organizator.
V primeru zelo slabega vremena, to pomeni močnega deževja ali druge podobne vremenske neugodnosti,
organizator lahko prireditev odpove, v tem primeru razstavljavci dobijo prijavnino povrnjeno na njihov TRR.
Odločitev o odpovedi organizator sporoči ponudnikom dva dni pred dogodkom do 12. ure.
4. DODELITEV STOJNICE

Na Južni na Stari cesti sodelujejo ponudniki hrane in prehrambnih produktov, ki bodo obiskovalcem
nudili prodajo in promocijo izdelkov. Ponujanje pijače je možno samo z izrecnim dogovorom z
organizatorjem, sicer pa je to v domeni lokalov, ki imajo svoje prostore na Stari cesti. V kolikor bo število
prijavljenih večje od števila razpoložljivih mest, bo organizator pri dodelitvi stojnice opravil selekcijo in
upošteval dva kriterija in sicer:
-

datum prispetja prijave

-

primernost ponudbe.

Do uporabe stojnice je upravičen le ponudnik, ki v roku zapadlosti poravna predračun ter izpolnjuje tudi vse
ostale pogoje sodelovanja.
Razstavni prostor je: stojnica ali miza dimenzije 2x1m ali po dogovoru prazni prostor v velikosti stojnice,
kamor ponudnik postavi svojo stojnico. Pred/za stojnico je možno izobesiti reklamni A pano v velikosti, ki
ne ovira ostalih ponudnikov ali obiskovalcev.
5. PONUDBA
Ponudnik lahko na stojnici v času dogodka izdaja za degustacijske kupone le tiste izdelke, katere je predložil
organizatorju v prijavi. Koncept prireditve je priprava obrokov pred obiskovalci na stojnici.
6. CENIK IN PLAČILO
Pristojbina za prostor na Južni na Stari cesti znaša 10,00 EUR (DDV vključen). Po prejetju podpisane prijave
organizator pošlje potrditev prijave in predračun, ki ga mora razstavljavec v celoti poravnati v valutnem roku.
Plačilo je pogoj za sodelovanje na prireditvi. V primeru, da prireditev zaradi višje sile odpade, organizator vrne
razstavljavcem vplačani znesek.
V ceno je vključeno: razstavni prostor, uporaba stojnice/mize/prostora, elektrika, sanitarije, odvoz smeti,
varovanje in organizacija dogodka ter oglaševanje.
7. ODPOVED POGODBE
Ponudnik mora odpovedati pogodbo vsaj 3 dni pred dogodkom, sicer mu organizator ni dolžan povrniti
vnaprej plačanega zneska. V primeru, da prireditev zaradi višje sile odpade, organizator samodejno vrne
vsem razstavljavcem vplačani znesek na njihov TRR.
8. RAZSTAVNI PROSTOR
Razstavljavec mora estetsko urediti svoj razstavni prostor – stojnico in ga vidno označiti z svojim nazivom ter
ponudbo.
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 2 uri pred pričetkom prireditve. Z delom na prodajni
stojnici lahko začne ob 16. uri. Stojnico mora izprazniti eno uro po zaključku prireditve.
V tem času razstavljavec prevzema vso odgovornost za opremo.
Ponudnik ne sme posegati v postavitev ali uporabljati druge stojnice brez odobritve organizatorja.
Ponudnik lahko prodaja ali razstavlja svoje izdelke samo na dodeljenem razstavnem prostoru.
Kakršnokoli poseganje v konstrukcijo stojnice ni dovoljeno.

Za električne priključke poskrbi organizator, zato morajo biti vsi priklopi v soglasju z njim.
9. PRODAJA IN DEGUSTACIJSKI KUPONI
Društva, ki so registrirana za opravljanje gostinske dejavnosti, lahko svoje storitve prodajajo sama, edini pogoj
je, da vsaj eno jed ponujajo na kupone. Za vse ostale skupine, ki želijo sodelovati, bo kupone za hrano prodajal
organizator, to je ZIC. Vrednost enega degustacijskega kupona je 2,00 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 do višine 2,00 EUR (zmanjšano za vrednost dobrodelnega
prispevka). Prosimo vse razstavljavce, da SKRBNO HRANITE VSE dobljene degustacijske kupone ter nam
jih fizično POŠLJITE priporočeno po pošti najkasneje v roku 7 dni po prireditvi kot dokazilo. Povračilo
stroškov se izvede na podlagi e-računa, ki ga izstavi posamezni ponudnik ZIC-u in (fizično) poslanih kuponov.
Tradicija prireditve je, da vsako leto zbiramo dobrodelna sredstva za določen namen. Letos bomo zbirali
sredstva za obnovo mlinskega kolesa v Starem malnu. Vsi razstavljavci naj ob tem, ko pošljejo organizatorju
kupone, navedejo tudi, kolikšen del sredstev namenjajo za dobrodelen namen. Znesek nakazila bo zmanjšan
za znesek dobrodelnega prispevka (priporočena višina za nepridobitne organizacije je 30% izkupička, lahko
pa seveda tudi drugače). Organizator bo zbrana sredstva seštel, objavil skupni znesek ter največje tri donatorje
poimensko navedel v lokalnem glasilu.

10. 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 ali drugih površinah pustijo razstavljavci ali njihovi uslužbenci. Ponudnik
odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči organizatorju in/ali tretji osebi na prireditvenem prostoru on
sam ali njegovo osebje.

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

