PRIJAVNICA ZA SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI IN STARIN
NA PREŠERNOVEM SMENJU št. _______/_______ (vpiše organizator)
Termina sejma:

8. februar 2019 od 10.00 do 18.30 ure

Lokacija:

KRANJ – Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Poštna, Prešernova in Gregorčičeva ulica

Rok prijave:

10. januar 2019

Rok odgovora o izbiri: 18. januar 2019
Rok plačila:
29. januar 2019, na TRR 01252-6033450688

1. Podatki o razstavljavcu / najemniku:
Polni naziv:_____________________________________________________________________________
Ulica in hišna številka:_____________________________ Poštna številka in kraj _____________________
Telefon: ______________, E-mail:______________________________________ Mob.tel._____________
Davčna št.:________________________________ Davčni zavezanec (obkroži)

DA

NE

Podjetje zastopa: __________________________________________________
Kontaktna oseba: ________________________________________ Mob. tel. _______________________
2. Naziv firme, ki naj bo navedena na tablici stojnice:___________________________________
3. Razstavni in prodajni program (vrsta prodajnih artiklov – primer: lončarski izdelki, nakit, živila –
navedite katera …):
*glej opombe
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(podroben opis, priložite tudi fotografije, da bo komisija lažje opravila izbor)
4. Ali ste za svoje izdelke pridobili mnenje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, da vaši izdelki štejejo za
izdelek domače obrti (obkrožite pravilen odgovor)

DA

NE

5. Prosimo, da prijavo izpolnite čitljivo ter podpisano in žigosano pošljete na naslov: Zavod za turizem in kulturo
Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj ali po e-pošti na e-naslov: sejem@visitkranj.si do 10. januarja 2019.
Prijavi priložite: * glej opombe
1. potrdilo o registraciji
2. potrebna dovoljenja za prodajo in razstavljanje izdelkov na sejmu
3. opis in morebitne slike izdelkov ki jih boste razstavljali
4. mnenje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, da vaši izdelki štejejo za domačo
obrt
6. Cena za najem stojnice 8.2. v velikosti 2m x 1m znaša 32,0 EUR (v ceno ni všetet DDV).
Opombe:


Priloge pod točko 3. in 4. bodo podlaga za izbor razstavljavcev za sodelovanje na sejmu.

7. Znesek je potrebno plačati Zavodu za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj na TRR 012526033450688, potrdilo o plačilu pa poslati po elektronski pošti na e-naslov: sejem@visitkranj.si ali po pošti
na naš naslov: Zavodu za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj, do 29. 1. 2019.
8. Pogoji sodelovanja:


Stojnica bo od 8. ure pripravljena za dostavo blaga in aranžiranje. Na stojnici bo napis z nazivom
razstavljavca. Prosimo vas, da stojnico lepo aranžirate.



30. minutna dostava z vozili do stojnice, nato pa morate najkasneje do 9.00 vozilo obvezno
odstraniti iz mestnega jedra na parkirišče. Izhod iz mesta bo možen od 18.30 ure dalje, ko bo z
vozilom možen 30. minutni odvoz blaga s stojnice.



O točni lokaciji vaše stojnice vas bomo pravočasno obvestili. Za vse informacije smo vam na voljo v
Kranjski hiši - Glavni trg 2, 4000 Kranj, nasproti vodnjaka, tel. št.: 04 23 80 450.



Razstavljavec mora biti na sejmu ob določenih urah in dnevu brez izostanka.



Zaradi omejenega števila stojnic (in omejenega prostora), bo o izboru prodajalcev odločala posebna
komisija, zato si organizator pridržuje pravico odločanja o sprejemu oz. zavrnitvi udeležbe razstavljavca na
sejem. Priporočamo vam, da se prijavite čim prej, saj prijav, prispelih po roku ne bomo upoštevali.



Razporeditev prodajalcev po stojnicah je v izključni domeni organizatorja.



Razstavljavec lahko prodaja svoje izdelke samo na dodeljenem prodajnem prostoru.

9. Izbranim prodajalcem bomo poslali v podpis pogodbo o sodelovanju na sejmu. Če boste s pogoji v pogodbi
soglašali, pogodbo podpišete ter do 29. 1. 2019 plačate stroške najema stojnice na TRR Zavoda za
turizem in kulturo Kranj. Potrdilo o plačilu pošljite na e-naslov: sejem@visitkranj.si ali po pošti na naslov:
Zavod za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 KRANJ. Če stroški ne bodo plačani do roka, bomo smatrali,
da od pogodbe odstopate.
10. Organizator sejma se zavezuje uporabljati vaše podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

11. Spodaj podpisani potrjujemo prijavo in soglašamo z navedenimi pogoji.

Kraj in datum: __________________________
Podpis in žig razstavljavca:

________________________

