HYRYLÄN JOULUTORI La 12.12.2020 PERUSTIETOPAKETTI
1. JÄRJESTÄJÄ: TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy PL
58 29201 Harjavalta. Puhelin 020 7498700 Fax 020 749 8701
2. TAPAHTUMA-ALUE: Tuusulan Hyrylän tori ympäristöineen Hyryläntie 13, Hyrylä. Torialueelle osoittavat ajo-opasteet asetetaan paikoilleen
tapahtumaa edeltävänä päivänä.
3. PAIKKAVARAUKSET: Myyntipaikkavarauksia otetaan koko ajan kirjallisena/sähköpostina vastaan kaikkiin TMK:n järjestämiin toritapahtumiin.
MUISTATHAN, ETTÄ AINOASTAAN ERÄPÄIVÄÄN MENNESSÄ MAKSETTU
PAIKKAMAKSU TAKAA PAIKKAVARAUKSEN PITÄVYYDEN!
4. PAIKKAKOOT JA MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAT:
(kaikki hinnat sisältävät 24% ALV:n)
Etuhinta on voimassa kun paikkamaksu on suoritettu 14 vrk ennen
ko. tapahtumaa. Sen jälkeen on voimassa automaattisesti aina
normaalihinta.
ETUHINTA / NORMAALIHINTA
2x2 m
40 € / 45 €
4x4 m
70 € / 80 €
4x8 m
130 € / 140 €
Myyntiautojen ja -vaunujen myyntipaikat myydään metreittäin. Metrihinta muodostuu siten, että 4x8m myyntipaikan hinta jaetaan kahdeksalla ja saatu metrihinta kerrotaan myyntilaitteen todellisella pituudella. Esim. 6 m myyntiauto maksaa tällöin etukäteen 6 x 16,25 =
97,50 €
HUOM! UUDET KAHVILA- JA MAKKARAPAIKAT ERILLISEN SOPIMUKSEN MUKAAN!
Elintarvikeyrittäjiltä perimme 5 € tapahtumakohtaisen käsittelymaksun. Huomioitavaa: Ilmapallonmyyntioikeus 40 €. Kiertävänmyynninlupa
40 €. Käsityöläisillä ja alkutuottajilla oma erityinen alueensa, jossa mahdollisuus yhteisesiintymiseen. Tarvittaessa koko myyntipaikan kalusto
toimitetaan valmiina, ks. Kohta kalustovuokraus.
5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS: Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa pystytyksestä. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja
määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Torille tullessa on ehdottomasti ilmoittauduttava tapahtumatoimistoon, josta järjestyksenvalvojat opastavat omalle myyntipaikalle. Edellytämme, että jokainen kauppias varaa riittävän määrän painoja myyntikojunsa/telttansa
turvallisen kiinnityksen takaamiseen kaikissa olosuhteissa. Jokainen
kauppias vastaa mahdollisen puutteellisen kiinnityksen aiheuttamista vahingoista omalla kustannuksellaan.
6. SÄHKÖISTYS: Sähköpääkeskukset asentaa järjestäjä, mutta mahdolliset jatkojohdot (vähintään 20 m/myyntipiste) on myyjän itse huolehdittava. Huom! Maadoittamattomien tai sisäkäyttöön tarkoitettujen (valkoisten) jatkojohtojen käyttö on kielletty. Tarvittavasta sähköstä tulee
ilmoittaa paikkavarausta tehdessä. Sähkömaksut/päivä ovat seuraavat:
valovirta <500W 15€/päivä
valovirta >500W 20€/päivä
voimavirta 3x16A 25€/päivä voimavirta 3x32A 35€/päivä
Sähkömaksut kerätään tapahtumapaikalla järjestäjän toimesta.
7. AIKATAULU / TAPAHTUMATOIMISTO: Virallinen myyntiaika on la
klo 9.00-17.00. Tapahtumatoimisto aukeaa toripäivänä klo 06.00. Tällöin
aloitamme myös myymään mahdollisia peruutuspaikkoja tulojärjestyksessä. Etukäteen maksetut paikat on otettava käyttöön klo 08.00 mennessä, ellei toisin ole etukäteen sovittu. Järjestäjällä on oikeus myydä
maksetutkin paikat uudelleen, jos paikkaa ei ole otettu käyttöön määräaikaan mennessä. Tapahtumatoimisto on heti tapahtuma-alueelle tultaessa selvästi merkittynä. Toimisto on avoinna koko tapahtuman ajan ja palvelee kaikissa toritapahtumaan liittyvissä asioissa. Tapahtumatoimisto/
Tapahtumanavastaavan päivystävä puhelin on aina saatavissa soittamalla TMK:n toimiston numeroon 020 749 8700 (myös viikonloppuisin).
8. MYYNTILUVAT: Järjestäjä on hankkinut myyjille myyntiluvat tapahtuman ajaksi. Peliteltat ja niihin verrattavat noudattavat lupien saamiseksi
niitä määräyksiä, jotka koskevat kyseistä toimintaa, ja jokaisen peliteltan
vastaavan hoitajan on itse hankittava lupa poliisiviranomaiselta.
9. TIEDOTTAMINEN LIIKKUVASTA ELINTARVIKEHUONEISTOSTA
Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen. Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoi© TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy

tetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen
ilmoitetun toiminnan aloittamista.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 Tuusula
puh. Tarmo Asikainen 040-314 4712 ja fax 09-3487 3220
yaktoimisto@tuusula.fi
Annettujen tietojen pohjalta tapahtumajärjestäjä tekee terveysviranomaisille ns. yhteislistan kaikista tapahtumaan osallistuvista yrittäjistä.
10. KIELLETYT TUOTTEET: ”Parasta ennen” päiväykseltään vanhentuneiden elintarvikkeiden myynti on kielletty! Kyseisiä tuotteita saa myydä
vain poikkeustapauksissa tapahtumajärjestäjän myöntämällä erikoisluvalla terveysviranomaisten lausunnon pohjalta. Myös kaikkien huumeaiheisten tuotteiden, kuten korujen, piippujen ja tekstiilien, myynti
on ehdottomasti kielletty.
11. PALOTURVALLISUUS: Avotulen teko ilman lupaa on kielletty. Kaikilla avotulta tai kaasulaitteita käsittelevillä yrittäjillä tulee olla riittävä alkusammutuskalusto eli vähintäänkin sammutuspeite ja vuoden sisällä
tarkastettu 6 kg jauhesammutin teholuokaltaan vähintään 34 A 233 BC
tai 6 l:n nestesammutin teholuokaltaan vähintään 43 A tai 6 l:n vaahtosammutin teholuokaltaan vähintään 34 A 183 B. Yhdessä 4x4m myyntipisteessä saa olla nestekaasua max 25kg. Varapulloja ei saa säilyttää myyntipisteessä. Autossa saa varastoida nestekaasua enintään 25 kg.
12. AUTOJEN AJAMINEN TORIALUEELLE JA PYSÄKÖINTI: Autojen
ajo torialueelle on sallittua vain pystytystä varten klo 08.00 saakka ja
purkua varten klo 16.30 alkaen. Muina aikoina autojen tuonti alueelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. Kauppiaiden pysäköintiä
varten on osoitettuna erityinen kauppiaspysäköintialue, jonne autot kuuluu siirtää myyntipäivän ajaksi.
13. SIIVOUS: Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa
siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kaikki kertyneet
jätteet on kuljetettava järjestäjien torialueelta osoittamaan roskalavaan ja
lajiteltava jätteet annettujen ohjeiden mukaisesti.
14. NIMIKYLTTI: TMK edellyttää, että kaikilta tapahtumaan osallistuvilta
kauppiailta löytyy myyntipisteestään kyltti, josta ilmenee vähintään kauppiaan nimi ja kotipaikkakunta. Kyltin ulkoasu ja materiaali on vapaamuotoinen. Koko vähintään A4. Puuttuvasta nimikyltistä veloitamme 5 € tilapäisen kyltin tekomaksun.
15. YLEISET MÄÄRÄYKSET: Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tämän edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Myyntipaikkojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti
kielletty.
16. KALUSTOVUOKRAUS: TMK välittää/vuokraa tarvittaessa myyntipöytiä ja katoksia. Kalusto varattava mielellään paikkavarauksen yhteydessä. Hinta esimerkkejä per päivä: käsityöläispöytä 5€, 2x2m teltta
25€, 4x4m teltta 50€ jne..
17. MAINONTA: Tapahtumaa mainostetaan laajasti mm. seuraavissa
medioissa: Keski-Uusimaa, Viikkouutiset. Lisäksi kattava tienvarsimainonta.

18. MAJOITUS: Suosittelemme majoituksissa Forenomia. Forenom
tarjoaa kauppiaille -10% alennuksen majoitushinnasta. Kun varaat
majoituksen netissä forenom.com, käytä koodia: TMK2020.
Etu voimassa 31.12.2020 saakka.
19. ESILLEPANO: Edellytämme että jokainen kauppias panostaa osastonsa jouluiseen somistukseen eli joulukoristeet jouluvalot ovat pakolliset.
20. HUOM! Tutustu huolella liitteenä olevaan korona-ohjeitukseen.
Löydät sen myös osoitteesta www.markkina.net/korona-tiedotus
Paikkamaksun suorittamalla kauppias sitoutuu noudattamaan
kaikkia järjestäjän tässä tai suullisesti antamia ohjeita.
Peruutusehdot saat internetistä osoitteesta
www.markkina.net/peruutusehdot.pdf
tai tiedustelemalla TMK:n toimistolta.
Lisätietoa toritapahtumasta www.markkina.net

