MADE IN SLOVAKIA, Vyrobené na Slovensku
Prezentácia a predaj slovenských výrobkov a produktov
2. – 5. augusta 2017
streda – piatok od 9.00 do 22.00 hod., sobota do 12.00 hod.
Pešia zóna Námestia sv. Egídia v Poprade
Usporiadateľ:

PRE MESTO, o. z., Námestie sv. Egídia 74, 058 01 Poprad

Oficiálne otvorenie podujatia:

2. augusta 2017 o 12.00 hod.

Organizačným zabezpečením a riadením celého podujatia MADE IN SLOVAKIA
sú poverení zástupcovia občianskeho združenia PRE MESTO.
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE VYSTAVOVATEĽOV
•
•

•

Umiestnenie účastníkov určuje usporiadateľ. Počas podujatia dodržiavajte pokyny
usporiadateľa.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo neumožniť predajcovi predaj, resp. požiadať
ho o opustenie vyhradenej zóny podujatia, ak nedodrží stanovený sortiment
predaja alebo poruší organizačné pokyny.
Veci neupravené týmito organizačnými pokynmi sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

REGISTRÁCIA: 2. augusta 2017 od 6.00 hod. do 9.00 hod. pri vstupe na Nám. sv.
Egídia od Vajanského ulice (od múzea).
Keďže vystavovatelia dostanú svoje číslo a umiestnenie na mape prostredníctvom emailu niekoľko dní pred začiatkom podujatia, pri vstupe na pešiu zónu sa bude
poskytovať len informácia pre tých vystavovateľov, ktorí by mali nejaký problém pri
nájdení si svojho miesta, označeného číslom (kriedou) na dlažbe námestia. V prípade,
že dážď odstráni čísla, je potrebné sa riadiť podľa zaslanej orientačnej mapy.
O akejkoľvek zmene umiestnenia stánku, na základe aktuálneho stavu v stredu
doobeda, rozhoduje výlučne zástupca podujatia, nie vystavovateľ.

Pohyb motorových vozidiel na pešej zóne, parkovanie
•

•
•

Pohyb motorového vozidla vystavovateľa (vopred nahláseného v prihláške uvedením
ŠPZ) na pešej zóne námestia bude možný denne od 6:00 do 9:30 a potom po 20:00
hod. V čase medzi 10.00 - 20:00 hod. pohyb motorových vozidiel v priestore pešej
zóny námestia nie je možný.
Pri vstupe motorového vozidla na námestie a pri odchode z námestia je potrebné
dodržiavať pokyny usporiadateľskej služby.
Odchod z Námestia sv. Egídia je možný v niekoľkých smeroch: cez Zdravotnícku,
smerom na Vajanského a na Levočskú.

•

•

Pre vystavovateľov bude možné bezplatné parkovanie pred budovou Strednej
priemyselnej školy, Mnoheľova 828, Poprad (nad OC Forum). Po vyčerpaní kapacity
parkoviska si musia vystavovatelia zabezpečiť parkovanie vozidiel na ostatných
parkoviskách, podľa pravidiel jednotlivých parkovísk.
V čase od 22.00 hod do 7.00 hod. budú stánky (nie tovar a vybavenie vo vnútri
stanov) strážené súkromnou bezpečnostnou službou.

Stánky/predajné miesta
•
•
•

•

•

Bezpečné stavanie stánkov si zabezpečujú vystavovatelia sami na vlastné náklady.
V prípade potreby elektrickej energie je podmienkou vlastný elektrický kábel na
pripojenie do siete, ktorý zodpovedá súčasným platným bezpečnostným normám.
Vystavovatelia sa nemôžu svojvoľne napájať na elektrické rozvody! Preťaženie
elektrickej siete spôsobuje výpadok elektrického prúdu, čím dochádza k prerušeniu
dodávky elektrickej energie.
Každý stánok musí byť umiestnený na mieste pre neho určenom, ktorý bude
oznámený vystavovateľom prostredníctvom čísel na mape niekoľko dní vopred
e-mailom.
Umiestnenie stánku musí rešpektovať dostatočný priestor pre prípadný
prechod vozidiel prvej pomoci alebo hasičských vozidiel.

Povinnosti všetkých vystavovateľov
•
•
•
•

Každý stánok musí byť vybavený registračnou pokladňou (RP). Médium pre
funkčnosť RP si zabezpečuje každý vystavovateľ sám na vlastné náklady.
Majitelia stánkov (vystavovatelia) zodpovedajú za kultúrne vystupovanie
predávajúcich, za udržiavanie čistoty v stánku a v jeho okolí.
Vystavovateľ je povinný mať pri sebe a na vyzvanie predložiť doklad o spôsobe
nadobudnutia tovaru.
Čistenie stánkov a ich okolia zabezpečuje zodpovedný vedúci stánku: priebežne
počas prevádzky, dôkladné čistenie po záverečnej hodine každý deň a taktiež po
celkovom ukončení podujatia.

Osobitné povinnosti prevádzkovateľov stánkov s občerstvením
a potravinárskymi výrobkami
Títo sú povinní dodržiavať:
-

čistotu a hygienu predaja výrobkov a poskytovaných služieb,
pokyny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Regionálnej a veterinárnej
potravinovej správy v Poprade, nariadenia mesta a pokyny usporiadateľa
podujatia,
bezpečné používanie svojich elektroprístrojov a elektrických prípojok,
zákaz podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov a osobám
pod vplyvom alkoholu.

Dôležité! Zabezpečiť plastové poháre/taniere na viacnásobné použitie (príp. ich zálohový
predaj zákazníkom), aby sa znížila záťaž na životné prostredie. V prípade nedodržania tohto
pokynu si usporiadateľ vyhradzuje právo účtovania osobitného poplatku vo výške 100 EUR.

Kontakty: Mgr. Monika Ferková, 0915 790 550, Ing. Martina Kubičková Sabová, 0905 703 018
V Poprade, dňa 13.02.2017

