IMATRAN KOSKENPARTAAN MYYNTIPAIKKOJEN YLEISET OSANOTTOEHDOT
1. Tapahtumakohtaiset myyjät ja tuotteet
Tuotteet, jotka järjestäjä, on hyväksynyt, saadaan asettaa
myyntiin. Järjestäjällä on oikeus poistaa myyntituotteet jotka
voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille myyjille tai yleisölle.
2. Myyntipaikan varaus
Yrittäjä / myyjä vahvistaa paikkavarauksensa maksamalla
järjestäjän laskuttaman paikanvuokran. Järjestäjän kirjallisesti
vahvistama varaus on molempia osapuolia sitova. Myyntipaikan
vuokraaja ei saa ilman järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai
luovuttaa edelleen tilaansa tai sen osaa.
3. Myyntipaikan sijoitus
Järjestäjä määrää myyntipaikkojen sijainnin huomioiden
mahdollisuuksien mukaan myyjien toivomukset. Järjestäjä
lähettää myyjille vahvistuksena osallistumisesta
myyntipaikkakartan.
4. Osallistumisen peruuttaminen sekä osaston
käyttöoikeuden palautus
4.1. Myyjällä on oikeus peruuttaa myyntipaikkansa edellisenä
arkipäivänä ennen klo 16. Peruutus on tehtävä puhelimitse tai
sähköpostitse. Jos myyjä jättää tulematta eikä ole peruuttanut
määräaikaan mennessä voi Imitsi ry laskuttaa paikanvuokran
täysimääräisenä.
4.2. Jos sopimus käyttöoikeuden palautustilanteessa tai muulla
tavoin myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi purkautuu,
järjestäjällä on oikeus periä paikanvuokra.
5. Myyntipaikan rakentaminen
5.1. Myyjä vastaa oman paikkansa pystyttämisestä,
somistamisesta, purkamisesta, poiskuljetuksesta ja siivouksesta.
5.2. Edellytämme kaikkia ruoanmyyjiä peittämään vuokraamansa
myyntialue muovipressulla tai muulla vastaavalla.
Kadun/torin kivi on erittäin huokoista ja rasvaa imevää.
5.3. Jätehuolto. Kukin myyjä vastaa jätteiden poiskuljetuksesta
itse. Kadulle ei ole varattu jäteastioita kausimyyjien käyttöön.
Keittorasvoja ja jätevesiä ei saa heittää kadun
sadevesiviemäriin tai kadulle. Sakko tästä on 80 €.
5.4. Myyjille on varattu vesipiste, josta voi tiedustella Imitsi ry:ltä.
Myyjien saniteettitilat (wc) ovat torilla sijaitsevat yleisö wc:t.
5.5. Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina järjestäjän
hyväksymisen etukäteen:
- auton tuomisesta kävelykadulle tai torille. Auton voi tuoda
kadulle pystyttäessä, purkaessa, pystytys tapahtuu kello 9:00
mennessä.
- myyntiartikkeleiden levittäminen myyntipaikan ulkopuolelle
ei ole sallittua.
6. Vahingot
Myyjä on vastuussa kaikista oman myyntipaikkansa rakenteiden,
laitteiden, tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista
henkilö- ja esinevahingoista, joita tapahtumayleisölle, toisille
myyjille, järjestäjälle, tapahtuma-alueelle saattaa aiheutua.
7. Sähkövirta ja -työt
7.1. Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Sähkön käyttö
kuuluu hintaan, ellei toisin mainita.
7.2. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen
aiheuttamista vahingoista. Paikan vuokraaja vastaa haltijana
osastolle tuomistaan sähkölaitteista.
8. Palo- ja muu turvallisuus

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa
olevia lakeja, asetuksia ja kaupungin paloturvallisuusohjeita.
8.1. Ruoan myyjillä tulee olla esisammutuskalusto
(sammutuspeite ja jauhesammutin).
8.2. Myyjä ei saa säilyttää kaasupulloja myyntipaikalla
myyntipaikan ollessa suljettu.
8.3. Ruoan myyjät vastaavat omavalvonnastaan ja ovat
muutenkin vastuussa lakien ja asetusten noudattamisesta.
9. Vartiointi
Kävelykatu on yleistä katualuetta, jonka järjestystä pitävät yllä
viranomaiset sekä kesäisin kadun anniskeluravintoloiden
terassien järjestyksenvalvojat (terassi + lähialue).
Alkoholin nauttiminen muualla kuin ravintolaterasseilla on
kielletty.
10. Vakuutukset
Myyjän on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten
hankkimisesta. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen
oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista ja rakennuksista
kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.
11. Yleiset käytössäännöt
Tappelu ja häiritsevä käytös on kielletty. Musiikin soittaminen
myyntipaikoissa häiritsevän lujaa on kielletty. Sääntöjä rikkovat ja
häiritsevät poistetaan myyntipaikasta. Järjestystä ylläpitävät
viranomaiset.
12. Force majeure
Imitsi ry pidättää itsellään oikeuden myyntipaikan peruuttamiseen
tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen
sattuessa.
13. Yleiset määräykset
Maksamalla järjestäjän laskuttaman paikanvuokran myyjä
sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja sekä järjestäjän
näiden täydennykseksi laatimia ehtoja ja antamia ohjeita.
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