MIKAELIMARKNAD I KRISTINESTAD FRE-SÖ 25.-27.9.2020
1. ORDNARE: Kristinestads näringslivsbyrå i samarbete med
TMK, PB 12 29201 Harjavalta Tfn 020 749 8700 Fax 020 749
8701, tmk@markkina.net www.markkina.net

motsvarande följer tillståndsbestämmelserna inom i fråga varande
verksamhet och ansvariga skötaren i varje speltält bör själv skaffa
tillstånd från polismyndigheten.

2. MARKNADSOMRÅDE: Salutorget i Kristinestad, Rådhusgatan,
Rådhusparken och Västra Långgatan

9. MEDDELANDE OM LIVSMEDELSFÖRSÄLJNING: För att
säkerställa försäljningstillståndet bör alla livsmedelsförsäljare
underrätta myndigheterna senast fyra dagar innan anmäld
verksamhet inleds genom att noggrant fylla i bifogad blankett och
skicka den till adressen

3. PLATSRESERVERINGAR: Platsreserveringar tas emot hela tiden
skriftligt/via e-post till alla marknader som ordnas av TMK.
DU KOMMER VÄL IHÅG ATT ENDAST PLATSBETALNING SENAST PÅ
FÖRFALLODAGEN GARANTERAR ATT PLATSRESERVERINGEN ÄR I KRAFT!
4. PLATSSTORLEK OCH PLATSHYRA:
(alla priser innehåller MOMS)
Förmånspriset är i kraft för platser betalda 14 dygn innan
marknadsdagarna. Efter detta är det alltid normalpriset som
gäller.
FÖRMÅNSPRIS / NORMALPRIS
2x2 m
80 € / 90 €
4x4 m
160 € / 170 €
( OBS! Västra Långgatan P1-P46 4x4m 130 € / 140 € )
Olika föreningar i Kristinestad får 20 % rabatt av normala
platspriser!
NATTÖVERVAKNING:
Platsreserveringen innehåller nattövervakning för tre nätter, men
försäljaren svarar alltid för alla varor vid försäljningsplatsen.

Försäljningsbilarnas och -vagnarnas platser säljs metervis.
Meterpriset bildas så att priset på en 4x4 m försäljningsplats
delas med fyra och resultatet, dvs. meterpriset, multipliceras
med försäljningsplatsens verkliga längd. T.ex. För en
försäljningsbil på 6 m blir priset då på förhand 6 x 40 € = 240 €
Av livsmedelsföretagare debiterar vi 5 € som evenemangsvis
hanteringsavgift. Observera: Försäljningsrätt för ballonger 80 €.
Tillstånd för ambulerande försäljning 80 € Vid behov levereras hela
försäljningsplatsens utrustning färdigt, se punkt hyrning av utrustning
5. MONTERING AV FÖRSÄLJNINGSPLATS: Varje försäljare svarar
själv för monteringen av sin försäljningsplats. Arrangören har rätt att
kontrollera försäljningsplatserna och införa behövliga ändringar. Vid
ankomsten till marknaden ska man anmäla sig vid marknadskontoret,
därifrån
ordningsvakterna
visar
vägen
till
den
egna
försäljningsplatsen. Vi förutsätter att varje försäljare har tillräckligt
med tyngder för att kunna fästa sitt marknadsstånd/tält tryggt i alla
omständigheter. Varje försäljare svarar för skador som uppstår på
grund av bristfälligt fastsatta marknadsstånd.
6. ELEKTRIFIERING: Anordnaren monterar huvudcentralen men
eventuella skarvsladdar ska försäljaren själv sköta om (minst 20
m/försäljningsplats). OBS! Förbjudet att använda ojordade
skarvsladdar avsedda för inomhusbruk. Behov av el ska
meddelas i samband med platsreserveringen. Elavgifterna är
följande:
enfas växelström <500W 20 €
trefas växelström 3x16A 50 €
enfas växelström >500W 30 €
trefas växelström 3x32A 80 €
Ansvarig elektriker samlar elavgifterna på marknadsplatsen. El
debiteras inte denna gång på förhand liksom tidigare.
7.
TIDTABELL
/
MARKNADSKONTOR:
Den
officiella
försäljningstiden är fre kl. 9:00-18:00 , lö kl. 9.00-18.00 och sö kl.
10.00-16.00. Marknadskontoret är öppet för montering av
försäljningsplatser to 24.9. kl. 12.00-21.00 och fredag morgon från kl.
5.00. Vid denna tidpunkt börjar vi även sälja eventuella avbokade
platser i ankomstordning Platser som betalats på förhand ska tas i
bruk senast fre kl. 07.00 om annat inte har överenskommits på
förhand. Anordnaren har rätt att sälja även betalade platser på nytt
om platsen inte tagits i bruk inom utsatt tid. Marknadskontoret är
tydligt skyltat genast när man kommer in på marknadsområdet.
Kontoret är öppet under hela evenemanget och hjälper i alla ärenden
som gäller marknaden. Marknadskontoret / marknadsansvarig är
alltid anträffbar via jourtelefonnumret i TMK:s kontor nummer 020
749 8700 (även under veckosluten). Direkt nummer på
Sommarmarknaden 020 7498711.
8.
FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND:
Anordnaren
har
skaffat
försäljningstillstånd åt försäljarna under marknaden. Speltält och

Västkustens miljöenhet
Kristinestads avdelning
Skolgatan 11, 64100 Kristinestad
Eija Sarvela tfn 040 579 8532
miljoenheten@korsholm.fi
På basis av givna uppgifter tillställer anordnaren av evenemanget hälsomyndigheterna
en s.k. gemensam lista av alla företagare som deltar i evenemanget.

10. FÖRBJUDNA PRODUKTER: Försäljning av produkter vars
”Bäst före” -datum har gått ut är förbjudet! dessa produkter får säljas
endast i undantagsfall genom av evenemangsanordnaren beviljat
specialtillstånd som grundar sig på hälsomyndigheternas utlåtande.
Även försäljning av alla varor med drogmotiv, som t.ex.
smycken, pipor och textilier är förbjudet.
11. BRANDSÄKERHET: Att göra upp eld utan tillstånd är förbjudet.
Alla företagare som hanterar öppen eld eller gasanordningar bör ha
tillräcklig släckningsutrustning. Att minst en släckningsfilt och 6 kg
pulversläckare med effektklass på minst 34 A 233 BC eller 6 l
flytande släckare med effektklass på minst 43 A eller 6 l
skumsläckare med effektklass på minst 34 A 183 B som är
kontrollerats inom ett år. Vid en försäljningsplats får det finnas
max 25 kg flytgas. Reservflaskor får ej sparas vid
försäljningsplatsen eller i bilen. Överflödiga gasflaskor ska föras
till Nestes servicestation i gasskåpet, adr. Lappfjärdsvägen 38.
12. BILKÖRNING
TILL
MARKNADSOMRÅDET
OCH
PARKERING: Bilkörning till marknadsområdet är tillåtet endast för
montering till kl. 08.00 och för demontering sö efter kl. 16.00. Övriga
tider är det absolut förbjudet att köra in på marknadsområdet med bil
utan anordnarens tillstånd.För försäljarna anvisas ett eget avgiftsfritt
parkeringsområde vid sportcentret, där bilarna bör lämnas under
försäljningsdagen. Vid sportcentret finns även elplatser och dusch.
13. STÄDNING: Försäljarna är skyldig att sköta städningen vid sina
försäljningsplatser och även före avfärd. Allt avfall som samlats ska
transporteras till avfallslavar på anvisad plats i marknadsområdet och
sorteras enligt givna anvisningar.
14. NAMNSKYLTAR: TMK förutsätter att alla försäljare som deltar i
marknaden har på sin försäljningsplats en skylt med åtminstone
försäljarens namn och hemort. Skyltens utseende och material är
fritt. Storlek minst A4. Om namnskylten saknas debiterar vi 5 € ,
priset på en tillfällig skylt.
15. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER: Genom att betala platsavgiften
förbinder sig försäljaren att följa dessa deltagarvillkor samt andra av
anordnaren eller anordnarens representant givna anvisningar och
bestämmelser.
Det
är
absolut
förbjudet
att
överlåta
försäljningsplatser åt tredje part utan anordnarens tillstånd.
16. UTYRNING AV UTRUSTNING
TMK levererar/hyr ut föräljningsbord och tak vid behov. Utrustningen
ska gärna reserveras i samband med platsreserveringen. Exempel
på pris per dag:hantverksbord 5€, 2x2m tält 25 €, 4x4 m tält 50 € osv.
17. REKLAM: Reklam om marknaderna finns t.ex. i följande medier:
Syd-Österbotten, Suupohjan sanomat, Satakunnan Kansa,
Vasabladet, Pohjalainen, Ilkka, täckande landskapsomfattande
reklam intill landsvägarna.
Genom att betala platsavgiften förbinder sig försäljaren att följa
alla av anordnaren i denna information eller muntligt givna
anvisningar.
Avbokningsvillkor finns på internet adress
www.markkina.net/peruutusehdot.pdf
eller fråga på TMK:s kontor.

