Turistično društvo Bohinj
ID za DDV: SI 77172876, TRR pri
Gorenjski banki d.d. 07000
0000013767, tel: 04/ 574-60-10 fax: 04/
572-33-30 GSM: 040/ 572-611
www.bohinj-info.com
E-mail: jure.sodja@bohinj-info.com
PRIJAVA / NAROČILNICA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI KRAVJI BAL V BOHINJU 16.9.2018, rez. 23.9. 2018
1. NAROČNIK (NAVEDITE TOČNE PODATKE ZA IZSTAVITEV RAČUNA)
__________________________________________________________________________________
Podjetje; ulica, hišna številka, št. in ime pošte naročnika
__________________________________________________________________________________
Odgovorna oseba: Kontaktna oseba: Telefon št: GSM:
__________________________________________________________________________________
E-naslov:
Spletna stran:
__________________________________________________________________________________
ID za DDV: Davčni zavezanec ( DA/NE)
Št. TRR
Davčni zavezanec DA
Davčni zavezanec NE__________________________________________
STATUS NAROČNIKA (ustrezno označite)
__________________________________________________________________________________
Število oseb na sejmu (pripadata vam maksimalno 2 gratis vstopnici)
2. IZVOR IZDELKOV (ustrezno označite)
1. Lastna proizvodnja
2. Ponudba izdelkov slovenskih proizvajalcev
3. Izdelki iz uvoza
4. Ostalo:___________________________________________________________________________
5. NAVEDITE 5 GLAVNIH ARTIKLOV VAŠE PONUDBE:_________________________________________
3. CENE RAZSTAVNEGA PROSTORA OB PLAČILU DO 1.8. 2018 – CENIK A
Komercialni prostor/stojnice/sponzorska mesta
Gostinstvo – kuhinja + šank
Gostinstvo – samo kuhinja
Gostinstvo – samo šank
Gostinstvo – prodaja kave
Gostinstvo – prodaja palačink
Gostinstvo – prodaja sladoleda
Prostor na cesti za velike prodajalce
Prostor na cesti za male prodajalce
Prostor s stojnico ali brez za sir, mesnine, olja, …
Prostor stojnica A
Prostor stojnica B
Prostor brez stojnice A
Prostor brez stojnice B
Elektrika na prostoru
Voda na prostoru

200,003000,00€
800,00€
350,00€
500,00€
200,00€
250,00€
300,00€
150,00€
80,00€
70,00€
45,00€
30,00€
35,00€
20,00€
50,00€
50,00€

CENIK B – PLAČILO PO 1.8.2018
Komercialni prostor/stojnice/sponzorska mesta
Gostinstvo – kuhinja + šank
Gostinstvo – samo kuhinja
Gostinstvo – samo šank
Gostinstvo – prodaja kave
Gostinstvo – prodaja palačink
Gostinstvo – prodaja sladoleda
Prostor na cesti za velike prodajalce
Prostor na cesti za male prodajalce
Prostor s stojnico ali brez za sir, mesnine, olja, …
Prostor stojnica A
Prostor stojnica B
Prostor brez stojnice A
Prostor brez stojnice B
Elektrika na prostoru
Voda na prostoru

200,003000,00€
960,00€
420,00€
600,00€
240,00€
300,00€
360,00€
180,00€
96,00€
84,00€
54,00€
36,00€
42,00€
24,00€
50,00€
50,00€

4. SPLOŠNE ZADEVE
Organizator lahko kadarkoli zahteva vsa dovoljenja prodajalcev za prodajo na stojnicah!
Organizator bo o izbiri prodajalcev vse obvestil v roku 3 dni od prejema vloge. Vsa plačila morajo biti
opravljena do 12.9.2018, s čimer se potrdi vaša udeležba na Kravjem balu.
Organizator si pridržuje pravico do izbora prodajalcev po svoji volji!
Organizator si pridržuje pravico do spremembe cen.
Vse cene so v EUR in vsebujejo ddv!
Prostor ali stojnica A je na boljši poziciji, prostor ali stojnica B je na slabši poziciji.
Prostori so omejeni, dostop do vode in elektrike je možen samo na določenih lokacijah.
5.

NAROČANJE IN PLAČILO

a/ Pisna naročila sprejemamo do 6.9.2018. Po dostavi podpisane in žigosane prijavnice vam bomo na podlagi
odobritve potrdili vašo udeležbo. Plačilo zneska je pogoj za sodelovanje razstavljavca na prireditvi. Račun za
plačilo najema bo organizator izstavil v skladu z zakonodajo.
Plačilo se izvede na račun: 07000 0000013767 sklic: 1609 namen: plačilo Kravji bal -______(priimek ali firma)
b/ Stojnice ali prostor plačan do 1.8. 2018 bo obračunano po ceniku A, vse kasnejše pa po ceniku B
6. DODELITEV PRODAJNEGA PROSTORA
Pogoj za sodelovanje in dodelitev prostora in dovolilnice za vstop na prireditev je predhodno plačilo
predračuna. Rok plačila je 13.9.2018. Vsaj tri dni pred prireditvijo boste prejeli dovolilnico za vstop na
prireditveni prostor, kartonček za parkiranje, številko vaše stojnice in obvestilo o lokaciji postavitve.
O lokaciji odloča organizator, ki razporeja razstavni prostor v korist prireditve.
7.

DEJAVNOST RAZSTAVLJAVCA - DOKUMENTI

Organizator si pridržuje pravico, da zahteva ob prijavnici tudi potrebno dokumentacijo za opravljanje
dejavnosti (obrtno dovoljenje, soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata v primeru
opravljanja prometa z živili, ipd.) Razstavljavci morajo imeti na dan prireditve vso dokumentacijo s seboj.
VSAK PRODAJALEC SE OBVEŽE RAVNATI Z ODPADKI NA NAČIN PREDLAGAN S STRANI OBČINE BOHINJ LOČEVANJE!!!

8.

ODPOVED

V slučaju “višje sile” je možna odpoved naročila, vendar le s pisno izjavo razstavljavca in najmanj 5 dni pred
prireditvijo. V primeru odpovedi po tem roku organizator ne bo vračal že vplačanih zneskov za najem prostora
in stojnic. Odpoved ali prestavitev se objavi najmanj 24 ur pred začetkom prireditve.
9.

OSTALA DOLOČILA

A) Prodajalec je dolžan upoštevati določila organizatorja pri odmeri razstavnega prostora. V primeru kršitev in
samovoljnosti pri uporabi razstavnega prostora si organizator pridržuje pravico do dodatnega zaračunavanja
uporabljene površine na dan prireditve. Premikanje stojnic ni dovoljeno!
B) Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitev stvari in poškodb tretjih oseb, nastalih
zaradi malomarnega ravnanja razstavljavca na prireditvenem prostoru. Razstavljavec odgovarja za škodo in
nesrečo, ki jo povzroči prireditelju na razstavnem prostoru oziroma sejmišču.
C) Organizator ima pravico razstavne prostore in predmete fotografirati, posneti in gradivo uporabiti za za
lastne potrebe ali za splošno rabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.
D) Razstavljavec pred koncem prireditve ne sme sprazniti razstavnega prostora. Poskrbeti mora za čistočo in po
koncu prireditve odpeljati vso odvečno embalažo.
E) Razstavljavec je dolžan upoštevati navodila redarske službe glede parkiranja in varnosti na prireditvenem
prostoru.
F) Razstavljavec pred koncem prireditve ne sme sprazniti prireditvenega prostora. Razstavljavci so dolžni
upoštevati navodila varnostne službe in prometni režim v času prihodov in odhodov na sejem. Za parkiranje bo
poskrbljeno izven prireditvenega prostora. Parkiranje vozil ob stojnicah ni dovoljeno!
G) Vremenski pogoji. Razstavljavci ne morejo zahtevati povračila že plačanih zneskov v primeru nesodelovanja
iz njihove strani zaradi slabih vremenskih pogojev. V kolikor se prireditev odpove, se razstavljavcem vrne 90 %
plačane najemnine. V primeru prestavitve, veljajo isti pogoji kot za 16.9. 2018.
H) Podatke razstavljavcev bo organizator uporabil za svojo evidenco in za svoje potrebe in ravnal v skladu z
zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.
I) Organizator in razstavljavec bosta morebitne spore reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ne bo, je
za reševanje sporov pristojno sodišče v Radovljici.
Vse dodatne informacije dobite na sedežu organizatorja v Bohinju na tel.: 04/ 574-60-14 vsak delovnik med
08.00 in 15.00 uro ali na e-naslovu: jure.sodja@bohinj-info.com . Kontaktna oseba je Sodja Jure, vodja in
koordinator prireditve, 040/ 572-611.
Prosimo, da en izvod žigosane in podpisane prijavnice pošljete na sedež organizatorja(lahko tudi sken na
mail), enega pa shranite.
Izjava razstavljavca:
S podpisom in žigom potrjujem in se strinjam s pogoji sodelovanja.
______________, dne______________2018
Naročnik:
( žig in podpis odgovorne osebe)
NUJNO PREBERITE!!!!!
Vsi dopisi, predračuni in ostalo bodo poslani PO

MAILU, pošta se bo poslala le vplačanim naročnikom in

bo vsebovala zadnja navodila, vstopnice in parking prepustnico. V kolikor je kdo od naročnikov brez maila,
naj to v prijavi posebej navede, da vzpostavi komunikacija med organizatorjem in naročnikom.
IZPOLNI ORGANIZATOR
Datum sprejema vloge________________________________________________________________________
Odločitev komisije___________________________________________________________________________
Cena najema________________________________________________________________________________
Zap.št._____________________________________________________________________________________

