56. Imatranajo International Road Racing Championship
myyntipaikat Imatrankosken keskustan alueella
OSANOTTAJA EHDOT
1. Tapahtumakohtaiset myyjät ja tuotteet
1.1. 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 osallistumisen tapahtumaan 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 ottaen huomioon tapahtumakohtaisen toimialaryhmityksen sekä
mahdollisuuksien mukaan myyjien toivomukset. Järjestäjä lähettää myyjille vahvistuksena osallistumisesta
myyntipaikkakartan, johon on merkitty paikan sijainti. Myyjä sopii etukäteen järjestäjän kanssa paikalle saapumisesta.
4. Osallistumisen peruuttaminen sekä osaston käyttöoikeuden palautus
4.1. Myyjällä on oikeus peruuttaa osallistumisensa tapahtumaan 7 päivän kuluessa myyjälle toimitetun vahvistuksen (Ierän laskun) päiväyksestä. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.
4.2. Myyjän peruuttaessa osallistumisensa myöhemmin vahvistuksen jälkeen, on järjestäjällä oikeus pitää paikanvuokra (Ierä) alkuperäisen paikanvahvistuksen mukaisesti.
4.3. Paikka on peruttava aina viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua, tai myyjä on velvollinen maksamaan koko
vuokrasumman. Sairastumistapauksissa lääkärin todistus vaaditaan.
4.4. Paikan käyttöoikeus palautuu järjestäjälle.
a) jos paikanvuokran I-erää ei suoriteta tapahtumakohtaisten osanottoehtojen mukaisessa määräajassa tai
b) jos näytteilleasettaja/myyjä ei ota paikkaansa käyttöönsä
viimeistään tapahtuman aloituspäivänä perjantaina klo 10 mennessä, mikäli muusta ei ole sovittu. Jos sopimus
käyttöoikeuden palautustilanteessa tai muulla tavoin myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi purkautuu, järjestäjällä on
oikeus periä paikanvuokra.
5. Myyntipaikan rakentaminen
5.1. Myyntipaikan pystys torstaina klo 18 – 21 tai perjantaina klo 7 - 10. valmista tulee olla viimeistään perjantaina klo 10.
Purku sunnuntaina aikaisintaan klo 19, myyntikojut täytyy olla purettuna ja oma alue siivottuna maanantaihin klo 8
mennessä.
5.2 Myyjä vastaa oman paikkansa pystyttämisestä, somistamisesta, purkamisesta, poiskuljetuksesta ja siivouksesta.
5.3. Edellytämme kaikkia ruoanmyyjiä peittämään vuokraamansa myyntialueen muovipressulla. Kadun/torin kivi on
erittäin huokoista ja rasvaa imevää. Aiheutuneet siivouskustannukset veloitetaan myyjältä jälkikäteen.
5.4. Myyjille varataan jäteastiat. Astiat näytetään paikalle tultaessa. Keittorasvoja ja jätevesiä ei saa heittää kadun
sadevesiviemäriin tai kadulle. Sakko tästä on 80 €.
5.5. Myyjille on varattu vesipiste torilta tai Matinkadulta.
5.6. Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina järjestäjän hyväksymisen etukäteen:
- auton tuomisesta kävelykadulle tai torille. Auton voi tuoda kadulle pystyttäessä ja purkaessa. Raaka-aine täydennykset
on tehtävä päivittäin klo 10:00 mennessä!!
- myyntiartikkeleiden levittäminen myyntipaikan (4x4m) 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. Myyntiaika
Vuorokautinen myyntiaika on klo 8.00 – 04.00. Kadun puhtaanapito aloittaa työt klo 05 jälkeen. Jos sähköjohtonne
kulkee kadun yli, tulee johto poistaa päivittäisen aamusiivouksen ajaksi, mikäli se on mahdollista.
8. Sähkövirta ja -työt
8.1. Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Myyjä tilaa järjestäjältä myyntipaikallaan (1 vaihe vai 3 vaihe virta)
tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt. Sähköasennukset tapahtuma-alueella tekee järjestäjän
valtuuttama sähköurakoitsija.
8.2. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista. Paikan vuokraaja vastaa haltijana
osastolle tuomistaan sähkölaitteista.
8.3. Järjestäjä edellyttää paikan vuokraajalta vikavirtakytkimen. Kytkimiä voi vuokrata konevuokraamoista tai tarvittaessa
järjestäjältä. Myyntipaikasta saa tulla ulos vain yksi sähköjohto!
8.4. Sähkö kuuluu paikkavuokraan.
9. Palo- ja muu turvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, asetuksia ja kaupungin paloturvallisuusohjeita.
9.1. Ruoan myyjillä tulee olla esisammutuskalusto (sammutuspeite ja jauhesammutin). Paikallinen palo- ja
pelastusviranomainen tarkastaa sähkölaitteiden kunnon sekä esisammutuskaluston ennen tapahtuman alkua.
9.5. Myyjä ei saa säilyttää kaasupulloja myyntipaikalla myyntipaikan ollessa suljettu.
9.6. Ruoanmyyjän tulee täyttää ilmoitus elintarvikkeiden myynnistä ja toimittaa ilmoitus ja omavalvontasuunnitelma
paikalliselle terveysviranomaiselle.
10. Vartiointi
Kävelykatu on yleistä katualuetta, jonka järjestystä pitävät yllä viranomaiset sekä kadun anniskeluravintoloiden terassien
järjestyksenvalvojat (terassi + lähialue).
Alkoholin nauttiminen muualla kuin ravintolaterasseilla on kielletty.
11. 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.
12. Musiikin soittaminen tapahtuma-alueella
Myyjillä ei ole lupaa musiikin soittamiseen kävelykadulla. Alueella toimii keskusradio jonka äänentoistosta vastaa
tapahtuman järjestäjä. Torialueella musiikin soittamisesta on sovittava erikseen järjestäjän kanssa.
13. Force majeure
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei niitä
ylivoimaisen esteen vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana.
14. Yleiset määräykset
Maksamalla järjestäjän laskuttaman paikanvuokran myyjä sitoutuu noudattamaan osanottajaehtoja sekä järjestäjän
näiden täydennykseksi laatimia ehtoja ja antamia ohjeita.
Lisätiedot tapahtumasta: www.imatranajo.fi
Myyntipaikat alueelle myy: www.imitsi.fi

