UMA PIDO LAAT 2018: tingimused kauplemiseks
Laat toimub Jüri tänaval (Tartu tänavast-Vabaduse tänavani) ja Kesklinna pargis. Laat avatakse kell 9 ja
lõpeb kell 14
Uma Pido laadale on oodatud ehe ja aus kaup, eelistatud on kauplejad ning ettevõtted, kes tegutsevad
Vana- Võromaal.
Oodatud kaubad on käsitöö, meened, kunst, mahe- ja ökotooted, talu- ja toidukaup, vanavara, istikud või
midagi hoopis ummamuudu, mis on seotud Vana-Võromaa ja siinse elulaadiga.
Oleks tore, kui kasutate
KOHALIKKU KEELT ja VANA-VÕROMAA SÜMBOOLIKAT oma
toodete/teenuste pakkumisel (kirjeldused, reklaamid, hinnasildid vm)
Soovi korral saate korraldajatelt keelenõu ja teavet Vana-Võromaa sümboolika kasutamiseks
(info@umapuut.ee).
Veendumaks, et kaup laadale sobib, palume registreerumisel saata toodete kirjeldus (võimalusel koos
pildiga)! Iga registreerumine saab vastuse.
Korraldajatel on õigus mitte lubada kauplema isikuid/ettevõtteid, kes ei paku eelregistreerimisel märgitud
kaupu ja/või kelle poolt pakutavad kaubad ei sobi korraldajate arvates laada eesmärgiga.
Kohatasu on 1 meeter 5 eurot; alkoholi ja toidukaupadega kauplejatel 1 meeter 6 eurot.
Kauplemiskoha eelregistreerimine kuni 15. maini 2018,
kohatasu laekumise viimane kuupäev on 20. mai 2018
MTÜ Võluvõru kontole EE461010220205690221, selgituseks kaupleja nimi ja arve nr;
Peale 20.05.18 või kohapeal tasumisel kohamaks kahekordistub. Etteregistreerimata kaupleja saab
müügikoha vaid juhul, kui on vabu kohti ja kaup vastab laada eripärale.
Kauplejatel, kes vajavad elektrit, palume kasutada oma generaatorit. Etteregistreerimisel tuleb sellest
korraldajatele ette teada anda.
Laadal kaupleja vastutab ise täielikult oma kaupade, pakutava teenuse vastavuse eest kehtiva seadusandluse
ja normidega (sh ohutusnõuetega) ning vastutab seadustega ettenähtud kauplemistingimuste täitmise eest, sh
vastavate lubade ning litsentside olemasolu eest ja ohutusnõuetele mittevastava teenuse pakkumisega
tekitatud tagajärgede eest.
Kõik kauplejad, kes tulevad kauplema, on kohustatud järgima korraldajapoolseid juhiseid ja täitma
korraldaja korraldusi kauplemisalade paiknemise ja kauplemisala kasutamise suhtes.
Kui kaupleja ei toimi vastavalt korraldaja juhistele ja laada juhendile on korraldajal õigus kaupleja laadalt
eemaldada osalustasu tagastamata.
Müügikohtade ettevalmistamine ja kauba kohaletoimetamine toimub 2. juunil 2018 ALATES kell 6.30 –
8.30. Korraldajad määravad müügipindade paigutuse. Müügikoha sisustab müüja.
Laada territooriumil on transpordivahendiga liiklemine piiratud või keelatud, täpseid juhiseid annab
korraldaja. Müüja tagab oma müügikoha ümbruse puhtuse ja korra, nii laada ajal kui laada lõppedes.
Korraldajad vastustavad üldise korra eest laada toimumise kohas, kuid EI VASTUTA vääramatu jõu poolt
tekitatud kahjustuste, samuti külastajate ja osalejate poolt põhjustatud kahjustuste eest, samuti isiklike
esemete, toodete ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest laada toimumise
ajal.
Laadale registreerimine voluvoru@gmail.com, info tel 5853 1062

