KAUPLEMISTINGIMUSED
Üldtingimused
-

Festival ja laat toimub 21. augustil 2022 Anija vallas Anija mõisas.
Korraldajate kontaktid: e-post: info@anijamois.ee ja telefon: 55530038.
Kauplemistegevuseks elektrienergiat ei eraldata.
Laada territooriumil on kuivkäimlad ja kätepesujaamad tasuta kasutamiseks.

Registreerumine laadale
Pääs laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu.
Eelregistreerimine on avatud 7. augustini 2022 a. (k.a).
Korraldajad vaatavad laekunud registreerimistaotlused läbi 5 tööpäeva jooksul
pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis
saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud
e-posti aadressile.
Taotluse esitamine ei taga müügikohta ega -õigust. Kuna kauplemiskohtade
arv on piiratud, on korraldajal õigus valida laadal osalevad kauplejad, kujundada
laada sortimenti ja paigutada kauplejad oma parema äranägemise järgi ja vastavalt
olemasolevale infrastruktuurile.
Pärast registreeringu kinnitamist edastatakse osaleja e-posti aadressile arve,
mis tuleb tasuda arvel toodud kuupäevaks SA Anija Mõisa Haldus arvelduskontole
nr EE742200221044384464 (Swedbank). Tasumisel märkida selgitusse „V
Mõisakultuuri festival ja arve number“. Koopia maksekorraldusest palume võtta
laadale kaasa.

Registreering jõustub pärast registreerimistasu laekumist.
Õigeaegselt tasumata arve puhul registreering tühistatakse.
Osalejal on õigus tasutud registreerimistasu tagasi saada, kui ta teavitab oma
registreeringu tühistamisest hiljemalt 7. augustiks 2022. Vastavasisuline teavitus
tuleb saata e-posti aadressile info@anijamois.ee.
Koha hind (3 * 3 m) festivalil on 30 eurot (hind sisaldab käibemaksu).

Tingimused festivalil osalejale
Festivalile oodatakse osalejaid oma teenuse eripära väljatoova
ekspositsiooni/telgiga vm. Korraldajad inventari ei paku.
Korraldajal on õigus mittesobiv toode teritooriumilt eemaldada.
Korraldaja jätab endale õiguse paigutada osalejad vastavalt toote/teenuste
gruppidele.
Korraldaja ei vastuta osaleja vigastuste ega isiklike asjade kadumise või
kahjustumise eest laada toimumiskohas või parkimisaladel.
Korraldaja ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on
tekkinud osalejapoolse kokkuleppe rikkumise tõttu.
Festivali territoorium avatakse 21. augustil kell 7.00.
Kohtade ülesseadmine toimub 21. augusti hommikul kell 7.00 – 10.00.
Festival toimub kell 11.00-17.00.
Palume kellaaegadest kinni pidada.
Iga osaleja on kohustatud oma müügiplatsi korras hoidma kogu
müügitegevuse vältel, laada lõppedes selle koristama ning viima prügi ja jäätmed
selleks ettenähtud kohta.
Osalejatel palume võimalusel festivalil kanda stiliseeritud riideid, mis sobiks
mõisaõhustikku.
Iga osaleja müügiala peab olema varustatud desinfitseerimisvahenditega.
Kõik kauplejad annavad loosimängu ühe toote (minimaalne väärtus 5 EUR).
Anija mõisa territooriumil on lubatud vaid ühekordsed biolagunevad nõud,
eelistame korduvkasutatavaid nõusid.
Festivalipinnad jaotuvad välitingimustes.

Autode parkimine mõisapargis ei ole lubatud, parkida saab tähistatud
parklates. Kell 7.00 – 10.00 saavad autod mõisaparki sõita ainult kauba maha
laadimise ajaks.
Uksed avatakse festivalikülastajatele kell 11.00. Selleks ajaks peavad autod
olema pargitud ettenähtud parklasse.
Korraldaja ei vastuta osaleja laada toimumiskohta jõudmise eest ning palub
järgida liikluskorraldajate poolt kehtestatud liiklemis- ja parkimiskorda.

