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01300 VANTAA Puh.040-5343448
Peltolantie
E-mail: info.vantaantoriyhdistys@gmail.com

Vantaan Torikauppiasyhdistys ry
www.vantaantoriyhdistys. fi

TERVETULOA TIKKURILAI\ KEVATMARKKINOILLE
16.3-17.03.2019 (la - su) klo 09.00-16.00
MARKKINA-ALUE:

Alue kcsittoo uuden torin seko Asemotien olueineen.
MYYNTIPAIKKOJEN HINNAT

/2 pv

poikcllomoksu

2x2m (4 m2) ennokkohinlo 70e
4x4 m (l 6 m2) ennokkohinto I 30€
4x8 m (32 rC2) ennokkdtiinlo .200 €

75 €

poikollomoksu t 35 €
poikollomoksu 205 €

volovirlq 10.00 €
voimoviriq 20-35 €
Hinnql sisoltdvot olv:n 247..
Sohkomoksut kerotoon morkkinopoikollo jorjestojon toimesio. Edellytdmme sti6nn6sten mukoisio ulkokdytl<lon lor.
koitettujo, moodoiletlujo sdhk6loitteito jo -johfojo, luokilus lP44,.esim. volkoiset jotkojohdot eivct kelpoo ulkotiloisso.
Peruuluksel, muuloksel: Eilet poose poikolle, ilmoiio siito mohdollisimmon pion.
Jos jo moksetlu poikko peruuleloon mycihemmin kuin viikkoo ennen lopohtumoo, emme poloulo moksuq ellei kyseessii ole lodkorlnlodislu ksello varmislettu soiroslopous.
ILMOITTAUTUMINEN JA JARJESTAYTYMINEN:

Poikkojen luovutus clkoo sunnunloino klo 6.00 - 8.00, minkc jolkeen vopooksijooneei pcikoi luovutetccn jonosso
oleville. Vormistettuosi myyntipoikkosi jorjestyksen volvojillo olevosto listostc voit oloittoo myyntipoikon pystytyksen.
Olo moksukuitlijo kortloole sekii i6md kirje mukocsi!

- 16.00. Autojen cjo olueelle on soliittuo voin pystyfyslii vorlen klo 8.30 csli.
Myyntiojon pootytlyo outot soo ojoo myynliolueelle vosto klo 16.30, jotto loislen kouponteko ei hoiriinlyisi, Myyntipoikkojen on..oltovo tyhjot klo 19.00 mennesso.

MYYNTIAIKA koikkinc poivino klo ?.00

SIIVOUS JA JAITEEI:

Myyjoi ovot velvollisio huolehtimoon myyntipoikkojenso siivoukseslo lisoloskun uhollo myos pois lohtiessocn. Kcikki
kertyneet jotteet on kuljeteltcvo jcrjestcjon morkkino-olueelto osoiifomoon roskolovaon jo lojiteliovo jotteet onnettuien ohieiden mukoon.
e bettvrAmnnE myyntipoikon tyhjentdmistd ycin ojoksi. J
ELINTARVIKEMYYJAT:

Elintorvikemyyjillo jo volmistojillo tulee ollo omovolvonfosuunnilelmq mukcno. Myynti- jo volmistuslcitteiden tulee ollo
kotipoikkokunnon terveysvironomoisten hyvoksymio.
Pyydomme kiinnittomoon erityisto huomiolo pokkouksiin, pciivciyksiin ja hintomerkinlcjihin. Soilytyr/kuljetuslompotilot
ovol myos useiden tuotteiden osolta mooroityjo.
Vontoon koupungin ymporistokeskus tulee suoriitomoon torkostuksic. Elintorvikemyyjien tulee ilmoittoo Y-tunnus jorjestojolle poikkoo vorotesso.
PATON TORJUNTA:

Koikisso myyntipisteisso, joisso on kqqsu- tqimuu cvotultc koyttovo loile, on oitovo vohinioon 2741448C leholuokon
6kg:n kdsisommutin seko sommuiuspeite (l20cmxl80cm). Nestekoosuo soo 4x4 m myyntipisteesso oilo oinoosloon
yksi 11kg:n pullo/koosulqite. Koosuo mox27 kg, lsommosso, kuten 4x8m teltosso koosuo yhl. mox 50 kg. Voropullot
on scilyietlovc muuollo, esim. qulosso (mox 25 kg) tci torillo sijcitsevosso koqsupullokoopisso (torin j.v. hoiioo). Liscksi
tulee kiinnittoo huomiolo turvoetoisyyteen: koosu - sytiyvot mcierioolit. Keski-Uudenmocn pelostuslcitos jo jorjestyksenvolvoiot volvovol mocroysien noudottomisto.
TERVETUL:OATEKEMAAN KA'J.PPOJA SUOMEN IOISEKSI SUUR'MMAN RAUTAIIEASEMAN VALITTOru,'{III'I !.AHE'SYYTEENI
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