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Peltolantie
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kcrsittoo Myyrmcren PocrlUtori, li4yyrmoen roitti sekcr Liesikujo

K KC).iEN l-tl N tlAT /2 pv
2x2 m {a rn3} ennakkohinls 70 €
4x4 m (16 m?] ennsi<kohintn 130 €
4x8 ni {32 rn2) ennnkkohin}q 200 €
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€

groikcllornoksu . 1,40 €
ocikollsfi'tr0l<sr' 220 €"

1CI,00 €

voimqvirfs 20-35 €
Hinnut siscltsvat abt:.n 247..
Sohkonroksut kerotoorr nrcrkkinopoikollcr jorjestcrjdn toirnesto. €dellytomrne sqilnnoslen n-nukoisic ulkokcytfoein torkoileltuju. moadoitettujo sohl(oloiiieita jo -johtojo, luokitus iF44, esim. vol<oisei jctkojohdoi eivol kelpoo uikotjLoisso
Peruulukset, muuioksel: E lel pocrse poikolle, ilrnoitc siiti: rnoirdollisimrncrn pion.
jo mokseltu poik ko peruuteloon nryoihemmin kuin viikkoc *finen fapohtumoo, emrne poloufc moksuq ellei ky"
seessc ole luokqlintr:distukselfa vormisfeliu scirostupous.
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Poikkoien Luovulus o koc lquafrlcins klo 6.00 - 8.00, minko jolkeen vopor:ksi jocrneet poikol luovuielcron jonossc oleville. Vormistetlucrsi rnyynfipoit(k.:si jcrjeslyksen vclvojillcr olevosto listosto voil oloiliccr myyntipoikcn pystytyksen.

Olo muksukuitti ja kr:rifooie ssko ldms kirje mukqosi!
MYYNTIAIKA koikkino poivino klo

?.00* 16"00. Autojen ojo olueelie orrsollltluo voin pyslylysfti vorfen klo 8.30 asli.
Myyntiojonpootytty:outolsqocrjcomyynticlueellevostoklol6.S0,joltcrtoistenkouponlekoeihoiriiniyisi.
Myynlipclikkojen on olicrrro 1yh1<rt klo |9.00 nrennessct.
SIIVOUS JA JATTEfrT:

iujen oitlelCen ntukcon.
EDETLYTAMME myynrtipcikun fyh.ientomisfc ycin ojoksi.
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E!-INTARVIKENNYYJAT:

Elintot.vikemyyjillo jo -volmistcjlllo tulee ollo orncvolvontosuunrrl?eln:s mukono. Myynii- jo volnrislusloitteiden tulee ollc kotipoikkokunnon 1erveysvironomoisten hyvoksyrricr.
Pyydcrnnre kiinnitiornccrn erityisto huomiolo pokkouksffn, pelivriyksiin jo feinfomerkinfcjihin. Soilytys/kuijetuslompol ilct ovot myos Lseiden tuotleiden osolio nror:rottyicr.
Vonloon kcupungin ymporistQkesIus lulee suoriitomoon fcrkostuksic. Ellntorvikemyyjien tulee imoitioo Y-tunnus jor
jestojclie poikkoc vorctessct.
PAtOI,.I TOR..IUNTA:

Koikissc myytrtipisteisso, joisscr pn koosu- fci muu ovotulto kciyttovoloite, on oltovc vchintccn 27A1448C leholuokon
6kg:n k,&siscrmrnutin seko sqmnnutuspeite [12Ocmx1B0cm) Ne"siekoosuc sqc 4x4 r-n myyrrfipisieessc ollo cinoosioon
yksi 11kg:n puilo/k$qsulqite Kocsuo mcr:< 25 kg Voropullot on scilytetiovo muuollcr, esirn. oulossc (mox 25 kg) ioi
torlllo siiciisevosso kctosupu okoopissc [torin jv. hoilco). Lisoksi lulee. kiinnittcro huomiolo turvoetcrisyyteen: koosu-sy1tyvoi mctericolit. Keski-Uudeqmoon pelostusloiios jo jcrjestyksenvcli,,ojoi volvovot mcorcysten noudotJcnrisicr.
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MYYRMAEN ELOMARKKINAT
18-19.8 (la-su) klo 09.00-16.00
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HUOM ! Kaikki alueen paakeytdv5t oltava 4 m leveita
4 x 4m myyntipaikka

!

2x2mmyyntipaikka

Naiden paikkojen vdissa pylvA;t ja osiftain ,'tipan,, alla

Alkutuottajapaikat, A1 - A15
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lv]l - M9 KASITYoTAISPAiKAT 2m x 2m
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Vakuutustodistus
Pdiviimddrd

1(1)
Vahinkotunnus

28.2.2017
Asiakastunnus

84467133
Vantaan Torikauppiasyhdistls R.y.

Tdmd todistus on annettu ainoastaan tiedoksi eikd se
suo minkeanlaisia oikeuksia sen haltijalle. Tdmd todistus
ei lisii6, laajenna eikd muunna tdssd mainittujen vakuutuksien antamaa suoiaa.
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VAKUUTUSTODISTUS
Vantaan Torikauppiasyhdistys R.y:lld on OP Vakuutus Oy:ssii toiminnan vastuuvakuutus.

Vakuutustunnus 16-363-851-5
Vakuutettu toiminta
Ammattialajdrjestojen toiminta
Vakuutusmiidrd Koruauksen enimmdismiidrd henkilo- ja esinevahingossa
Voimassaoloalue Eurooppa
Vakuutuskausi 01.06.2017 - 31 .05.2018, jatkuva vuosivakuutus

on 1.000.000 euroa

Vakuutus rroi pddttyd yleisten :cpiirrusehtojen YL kohdassa 16 mainituilla tavoilla.

Vakuutusehdot

Yleiset sopimusehdot YL
Toiminnan vastuuvakuutus VA
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:WG4bhardinaukio1'00013oP,kotipaikkaHe|sinki
A-Vakuutus Oy, Y-tunnus 1715947-2, Gebhardinaukio 1,00013 OP, kotipaikka Helsinki
Vakuutusosakeyhtio Eurooppalainen, Y-tuhnus 0196741-6, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki
Keskindinen Henkivakuutusyhtio Suomi, YLtunnus 0201 320-0, Gebhardinaukio 1 , 0001 3 OP, kotipaikka Helsinki

katriina.ylihakola@pohjola.fi
op.fi

