PRAVILNIK IN POGOJI SODELOVANJA NA TUŠEVI BOŽIČNI VASI
1. Prijava na razpis za prireditev Tuševa božična vas (v nadaljevanju prireditev) je možna
preko spletne prijavnice na spletni strani najkasneje do 20.11.2016
2. Z izpolnitvijo prijavnice ponudnik priznava in sprejema pravilnik ter pogoje sodelovanja na
prireditvi.
3. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni do 22.11.2016 in obenem tudi obveščeni o datumu
spoznavnega sestanka pri organizatorju ter vso potrebno dokumentacijo. Prijava je dokončno
potrjena s plačilom uporabnine v višini 100,00 EUR do najkasneje 27.11.2016.
4. Po uspešni prijavi vam bo organizator posredoval navodila in informacije glede plačila ter
podpisa pogodbe o sodelovanju.
5. Podpis pogodb o sodelovanju bo potekala na sedežu uprave Engrotuša, na naslovu
Resljeva 16, 3000 Celje, po predhodnem dogovoru.
6. O postavitvi stojnice prijavljenemu ponudniku odloča organizator prireditve.
7. Vsak ponudnik naj s sabo prinese vse potrebno za uspešno izvedbo aktivnosti.
8. Organizator zagotovi vsakemu sodelujočemu električno napeljavo v bližini stojnice,
ponudnik pa je dolžan zagotoviti električni podaljšek ustrezne dolžine in napetosti.
9. Ponudnik mora svojo prisotnost na stojnici oz. prireditvenem prostoru zagotavljati ves čas
prireditve, od začetka do konca.
10. Ob zaključeni prireditvi je ponudnik dolžan pospraviti stojnico in počistiti neposredno
okolico svojega predstavitvenega prostora.
11. Ponudnik mora s stojnico ravnati kot dober gospodar (poskrbeti mora, da stojnice ne
poškoduje, skrbeti za red in čistočo na stojnici ter v njeni neposredni bližini).
12. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo na izdelkih sodelujočega ponudnika ali krajo
izdelkov ali morebitnih sankcij, ki bi jih ponudnik prejel s sodelovanjem na prireditvi (npr.
neizstavljanje računov, zaposlovanje na črno, pomanjkanje ustreznih dovoljenj in druge kršitve
predpisov).
13. Ponudniki lahko na prireditvi vršijo prodajo izdelkov. Ponudniki, ki bodo na prireditvi
prodajali svoje izdelke, prevzemajo odgovornost za računovodsko ustreznost prodaje in
zagotavljajo, da bodo prodajali v skladu z računovodskimi pravili. V času prireditve se bo
preverjalo ustreznost ravnanja posameznega ponudnika. V kolikor se posamezen ponudnik
ne bo držal pravil sodelovanja, ga lahko organizator napoti s prireditvenega prostora,
posledično ne bo upravičen do vračila uporabnine za uporabo prostora za stojnico.
14. Ponudnik je v času trajanja sodelovanja dolžan upoštevati in delovati v skladu z veljavnimi

predpisi. To pomeni, da med drugim ob prodaji hrane ali pijače poskrbi za ustrezne označbe
živil in navedbo prehranskih alergenov. Ponudnik, ki bo na stojnici zbiral prostovoljne
prispevke, mora razpolagati z vsemi potrebnimi dovoljenji in soglasji ter ustrezno prijavo na
upravni enoti.
15. Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za sankcije, ki jih prejmejo ponudniki s strani
pristojnih organov, zato morajo ponudniki na stojnicah razpolagati z vsemi ustreznimi in
veljavnimi dovoljenji za opravljanje prodaje in drugih vsebin v okviru najete stojnice.
16. V primeru slabega vremena ali prenasičenosti stojnic si organizator dovoljuje pravico do
prestavitve ponudnikov v notranje prostore Planeta Tuš Celje.
17. V primeru, da prireditev ne bo izvedena iz razlogov na strani organizatorja (razen v primeru
točke 13), bo organizator ponudniku v celoti povrnil že plačano uporabnino za uporabo
prostora za stojnico.
18. Organizator bo s ponudnikom sklenil pogodbo o uporabi prostora.

