Mežica, 10. 11. 2018

VABILO ZA UDELEŽBO NA BARBARINEM SEJMU

Spoštovani!
V soboto, 1. decembra 2018, bo v Mežici ponovno potekal Barbarin sejem, ki ga prirejamo v
spomin na rudarsko tradicijo našega kraja ter v počastitev svete Barbare - zavetnice rudarjev.
Prodajna mesta bodo na voljo v središču mesta, pred Občino Mežica, na Trgu svobode 1. Na sejmu
lahko sodelujete le v skladu z navodili in pogoji, ki so navedeni v prijavnici na zadnji strani in veljajo
kot pogodba.
Prijavite se tako, da izpolnite PRILOŽENO

PRIJAVNICO in IZJAVO, ki ju pošljete:

- po pošti na naslov: KOMUNALA MEŽICA d.o.o., Trg svobode 1, Mežica ali po
- e-pošti na naslov: tajnistvo.komunala@mezica.si
Zadnji rok za prijavo je 25.11.2018. Prijave po tem datumu NE bodo več mogoče!
Cena prodajnega prostora znaša
cene, in sicer:
-

15 €/tm.

Za vse spodnje kategorije prodajalcev veljajo znižane

Prodajalci, ki imajo sedež registriran na območju Občine Mežica: 8 €/tm
Kmetje in društva, ki imajo sedež registriran na območju Občine Mežica: 6 €/tm
Prodajalci, ki imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo za prodajo na tržnici: 8€/tm
Nosilci certifikatov OZS (DUO – Rokodelstvo Art&Craft Slovenija: 6€/tm
Razstavljavci, ki se predstavljajo s svojo dejavnostjo (netržna dejavnost), kot so šole, vrtci,
Karitas, CUDV: brezplačno, vendar ne več kot 2 tm sejemske površine.

V primeru, da se uveljavlja znižana cena prodajnega prostora, morate prijavnici priložiti dokumente, ki
upravičujejo znižano plačilo. Plačilo se poravna preko POLOŽNICE, ki vam jo bo

na podlagi izpolnjene prijavnice izdala Komunala Mežica, d.o.o., in sicer na
v prijavnici naveden naslov! Potrdilo o plačilu je pogoj za pridobitev soglasja
za prodajo blaga.
Organizator bo preko Komunalnega podjetja Mežica omogočil najem stojnic in prodajnih hišk. V
primeru zanimanja prosimo, da v prijavnico navedete predmet najema.
Rezervacija prostora ni možna!
S poslano, točno in popolno izpolnjeno prijavnico, imate rezervirano prodajno mesto. Razporeditev bo
možna na dan sejma, med 7.00 in 8.00 uro.

Prosimo vas, da ob prihodu na sejem upoštevate navodila organizatorjev glede parkiranja in
razvrstitve prodajnih mest. Natančno si preberite tudi navodila, ki so navedena na prijavnici, na zadnji
strani.
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 82 79 362 - od ponedeljka do četrtka med
8.00 in 15.00 ter ob petkih med 8.00 in 13.00 (Vesna Trdina, Tajništvo Komunale Mežica).

Sejem bo ob vsakem vremenu.

Lep pozdrav in SREČNO,

Turistično društvo Mežica

Komunala Mežica, d. o. o.

Darja Komar, predsednica

Ambrož Blatnik, direktor

PRIJAVNICA NA 16. BARBARIN SEJEM V MEŽICI
Prijavljam svojo udeležbo na Barbarinem sejmu v Mežici, ki bo dne 1.12.2018, in se hkrati
zavezujem, da bom svoje izdelke prodajal(a) v skladu z navodili in pogoji, ki so navedeni v
prijavnici (na zadnji strani).

IZPOLNI PRODAJALEC/RAZSTAVLJAVEC
Ime in priimek fizične osebe oz. naziv podjetja

Naslov

Davčna številka : ______________

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Davčni zavezanci za DDV morajo prijavnici obvezno priložiti kopijo potrdila o registraciji pri pristojnem
davčnem uradu.

Naziv in opis izdelkov, ki bodo predmet prodaje:

Prodajni prostor v metrih: ______
OPOMBA: Navedite točno število metrov. Plačilo cene prodajnega prostora bo izvedeno na podlagi
ugotovljene izmere na terenu.

Najem:

stojnica

hiška

samo prodajni prostor (imam svojo mizo oz. stojnico)

(obkroži)

Datum:

Žig in podpis:

___________________________________
(podjetje ali s.p.)
___________________________________
(naslov)
___________________________________
(kraj)

datum: ____________________________

IZJAVA
Spodaj podpisani ________________________________________________izjavljam, da
izpolnjujem vse zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(vrsta, ime dejavnosti, naslov)
Izjavljam, da so podatki, navedeni v izjavi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost.

Podpis:
________________________

Žig:

Navodila za sodelovanje na sejmu, ki veljajo kot pogodba:
➢ ORGANIZATOR SEJMA NE ZAGOTAVLJA PARKIRANJA OB PRODAJNEM
PROSTORU!
➢

Vsak prodajalec mora zapustiti prodajno mesto ČISTO.

➢ Vsak izdelek mora biti na vidnem mestu opremljen s ceno in deklaracijo o izvoru,
izdelki domače in umetnostne obrti pa tudi z nalepko in št. mnenja.
➢ Prepovedano je prodati ali oddati prodajno mesto drugemu prodajalcu oz.
razstavljavcu brez vednosti organizatorja sejma.
➢ Na sejemskem prostoru je prepovedano prodajati ali ponujati izdelke, ki so škodljivi
za ljudi ali okolje. Organizator si pridržuje pravico, da prepove prodajo določenega
izdelka.
➢ Željam prodajalcev za pridobitev določenega prodajnega prostora bomo ugodili
le, če bo prodajno mesto še prosto in če vrsta izdelka ustreza okvirnemu načrtu
prodajnih mest, ki ga bo izdelal organizator sejma.

