Vantaan Torikauppiasyhdistys Ry
www.vantaantoriyhdistys.fi

Peltolantie 4, 01300 VANTAA Puh. 040‐534 3448
Sähköposti: info.vantaantoriyhdistys@gmail.com

MYYRMÄEN SYYSMARKKINAT
(La-Su) 07.09-08.09.2019
klo 09.00-16.00
MARKKINA-ALUE:
Alue käsittää Myyrmäen Paalutori alueineen.
MYYNTIPAIKKOJEN HINNAT /2 pv
2x2 m (4 m2) ennakkohinta 70 €
4x4 m (16 m2) ennakkohinta 130 €
4x8 m (32 m2) ennakkohinta 200 €

paikallamaksu . 80 €
paikallamaksu . 140 €
paikallamaksu 220 €

valovirta 10,00 €
voimavirta 20-35 €
Hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Sähkömaksut kerätään markkinapaikalla järjestäjän toimesta. Edellytämme säännösten mukaisia ulkokäyttöön tarkoitettuja,
maadoitettuja sähkölaitteita ja –johtoja, luokitus IP44, esim. valkoiset jatkojohdot eivät kelpaa ulkotiloissa.
Peruutukset, muutokset: Ellet pääse paikalle, ilmoita siitä mahdollisimman pian.
Jos jo maksettu paikka peruutetaan myöhemmin kuin viikkoa ennen tapahtumaa, emme palauta maksua ellei kyseessä
ole lääkärintodistuksella varmistettu sairastapaus.
ILMOITTAUTUMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN:
Paikkojen luovutus alkaa lauantaina klo 6.00 - 8.00, minkä jälkeen vapaaksi jääneet paikat luovutetaan jonossa oleville.
Varmistettuasi myyntipaikkasi järjestyksen valvojilla olevasta listasta voit aloittaa myyntipaikan pystytyksen.
Ota maksukuitti ja karttaote sekä tämä kirje mukaasi!
MYYNTIAIKA kaikkina päivinä klo 9.00 – 16.00. Autojen ajo alueelle on sallittua vain pystytystä varten klo 8.30 asti. Myyntiajan päätyttyä autot saa ajaa myyntialueelle vasta klo 16.30, jotta toisten kaupanteko ei häiriintyisi. Myyntipaikkojen on
oltava tyhjät klo 19.00 mennessä.
SIIVOUS JA JÄTTEET:
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kaikki kertyneet
jätteet on kuljetettava järjestäjän markkina-alueelta osoittamaan roskalavaan ja lajiteltava jätteet annettujen ohjeiden mukaan.
EDELLYTÄMME myyntipaikan tyhjentämistä yön ajaksi. Järjestäjä ei vastaa ilkivalta- ym. vahingoista.
ELINTARVIKEMYYJÄT:
Elintarvikemyyjillä ja valmistajilla tulee olla omavalvontasuunnitelma mukana. Myynti- ja valmistuslaitteiden tulee olla kotipaikkakunnan terveysviranomaisten hyväksymiä.
Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota pakkauksiin, päiväyksiin ja hintamerkintöihin. Säilytys-/kuljetuslämpötilat ovat
myös useiden tuotteiden osalta määrättyjä.
Vantaan kaupungin ympäristökeskus tulee suorittamaan tarkastuksia. Elintarvikemyyjien tulee ilmoittaa Y-tunnus järjestäjälle
paikkaa varatessa.
PALON TORJUNTA:
Kaikissa myyntipisteissä, joissa on kaasu- tai muu avotulta käyttävä laite, on oltava vähintään 27A 144BC teholuokan 6kg:n
käsisammutin sekä sammutuspeite (120cmx180cm). Nestekaasua saa 4x4 m myyntipisteessä olla ainoastaan yksi 11kg:n
pullo/kaasulaite. Kaasua max 27 kg. Isommassa, kuten 4x8m teltassa kaasua yht. max 50 kg. Varapullot on säilytettävä
muualla, esim. autossa (max 25 kg) tai torilla sijaitsevassa kaasupullokaapissa (torin jv. hoitaa). Lisäksi tulee kiinnittää huomiota turvaetäisyyteen: kaasu – syttyvät materiaalit. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja järjestyksenvalvojat valvovat määräysten noudattamista.
TERVETULOA TEKEMÄÄN KAUPPOJA RAUTATIEASEMAN VÄLITTÖMÄÄN LÄHEISYYTEEN!
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