PONUDBA IN PRIJAVNICA ZA PRODAJO NA PRAZNIKU SIRA IN VINA
– BOHINJ 2017
Spoštovani,
Vabimo vas, da se udeležite 4. Praznika sira in vina, ki bo potekal 16.9.2017 v Bohinjski Bistrici, v
Dvorani Danica. Pripravljamo lepo prireditev, ki se je v treh letih dobro prijela in je bila lani tudi že
zelo lepo obiskana. V Bohinju je tradicija sirarstva zelo močna in zato menimo, da ima tak dogodek
pomembno mesto na zemljevidu. V povezavi z našimi slovenskimi vini pa gremo že v pesniško opojne
vode… Skupaj s Kravjim balom je odlična priložnost za gurmanski vikend oddih! Vabimo vas, da
postanete naši partnerji!
Nudimo vam prostor na prireditvi!
PRIJAVE IN PLAČILA:
Prijave zbiramo do ponedeljka 5.9. 2017. Prijave lahko oddate po e-pošti. Po sprejetih prijavah, se bo
sestala komisija, ki bo določila izbrane ponudnike na letošnjem Prazniku sira in vina. Po sprejetju je
obvezno plačilo najemnine, s čimer dobite dovoljenje za sodelovanje na dogodku.
SODELOVANJE NA DOGODKU:
Na dogodku lahko sodelujete le z vini in vinarsko industrijo ter s siri in mlečnimi izdelki. Vse ostale
ponudnike bomo obravnavali le v posebnih primerih. Pogoj je nudenje 3 artiklov za degustacije na
osnovi kupončkov po ceni 1,00€. Najmanj en artikel se mora ponuditi za ceno 1 kupončka. Na
prireditvi zagotavljamo urejanje prostora, animacijo, pester program, 2 malici na prodajalca.
Vinarjem zagotavljamo tudi led na stojnicah ter seveda kozarce, ki bodo na voljo s kavcijo. Elektrika je
na voljo po dogovoru. Gostinci imajo na voljo štedilnike. Vsak prodajalec dobi prepustnico za 1 avto.
Dostop do dvorane z avti je mogoč do 11.30 ure. Po tej uri je potrebno parkirati na določenih
parkirnih mestih, kamor lahko vstopate s papirjem, ki vam ga pošljemo z zadnjimi navodili. Na
dogodku je obvezno sodelovanje med 12.00 in 19.00 uro.
OSTALI POGOJI:
Organizator lahko zahteva od prodajalcev vsa dovoljenja za opravljanje dejavnosti, prodaja se mora vršiti v
skladu z zakonodajo. Prodajalci morajo upoštevati določila organizatorja pri dodelitvi prodajnega prostora. V
primeru kršitve, lahko organizator kršitelja odstrani in mu prepove prodajo. Organizator ne odgovarja za
poškodbe, uničenje ali odtujitve predmetov, nastalih zaradi malomarnega ravnanja prodajalcev. Prodajalci so
dolžni upoštevati navodila redarjev glede varnosti na prireditvenem prostoru. Prireditev bo ob vsakem
vremenu!

VAŠI PODATKI:

Podjetje:
Naslov oz. sedež podjetja:
Odgovorna oseba:
Kontakt:
Št. tel. ali GSM:
e-pošta:
Davčna številka:
Zavezanec:

DA

NE

OPIS PRODJANEGA PROGRAMA:

OPIS ARTIKLOV ZA DEGUSTACIJO:

CENIK (z ddv):
-

2m prostor na prireditvi: 70,00€
2m prostor na prireditvi za subjekte z registracijo v Bohinju: 35,00€
Večji prostori, zunanji prostori, gostinstvo- po dogovoru

Potrjujemo, da se strinjamo s pogoji sodelovanja na 3. Prazniku vina in sira v Bohinju,

V __________________________, dne_____________________

žig & podpis
Prijavnico nam pošljite na:
Jure.sodja@bohinj-info.com ali Turistično društvo Bohinj, Ribčev laz 48, 4265 Bohinjsko jezero

