LINNANIEMEN KESKIAIKA 2022 YLEISET OSALLISTUMISEHDOT MYYJILLE
1. Kauppiaat/myyjät
Myytävien tuotteiden tulee olla keskiajan henkeen sopivia: käsitöitä, taidetta, luonnontuotteita, luonnon raaka-aineista valmistettuja tuotteita sekä elintarvikkeita. Myyntiteltat/kojut on naamioitava näyttämään keskiaikaiselta. Sadesuojauksessa saa käyttää nykyaikaisia materiaaleja, mutta ne eivät saa näkyä.
Kauppiaiden/myyjien on pukeuduttava keskiaika-teemaan sopivasti.
Järjestäjällä on oikeus olla hyväksymättä tapahtuman henkeen sopimattomia kauppiaita sekä rajoittaa
myyjien määrää.
2. Kauppiaaksi/myyjäksi hakeminen ja maksuehdot
Paikkamaksu on maksettava viimeistään 1.6.2022. Myyntipaikka varmistuu vasta paikkamaksun suoritettuasi ja järjestäjä määrää myyntipaikan sijainnin. Myyntipaikan koko määräytyy myyjän tarpeiden
mukaan. Myyntipaikan hinta on 40 euroa. Myyntipaikka varataan maksamalla Linnaniemi Ry:n tilille
FI39 5271 5220 0556 02 ja ilmoittamalla sähköpostilla maksusta: linnaniemenvouti@gmail.com.
3. Peruutukset
Mikäli kauppias/myyjä peruu markkinoille tulonsa kirjallisesti yli kaksi (2) viikkoa ennen markkinoita, palautetaan suoritetusta maksusta 75 %. Yli viikkoa ennen markkinoita tapahtuvista peruutuksista
palautetaan puolet maksusta. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista ei maksua palauteta lainkaan.
Jos myyntipaikan varannut ei ota paikkaa haltuunsa ennen myyntiajan alkua, menettää hän oikeuden
paikkaan, mutta on silti velvollinen maksamaan kaikki erääntyneet maksut täysimääräisinä.
4. Paloturvallisuus
Tapahtuma-alueella ei saa käyttää avotulta muualla kuin järjestäjän kanssa sovituissa kohdissa. Jokaisella
tulisijaa suunnittelevalla myyjällä on oltava mukana riittävä ensisammutusvälineistö. Näytteilleasettaja
vastaa omista rakenteistaan ja somisteistaan sekä niiden turvallisuudesta.
5. Luvat ja ilmoitukset
Järjestäjä hankkii tapahtumalle kaikki normaalituotteiden myynnissä ja muussa tapahtumatoiminnassa
tarvittavat luvat.
6. Elintarvikemyynti
Toiminnan edellytyksenä on elintarvikehygienian ja säädösten noudattaminen. Elintarvikehygienian
kannalta tärkeitä asioita ovat mm. siisti työympäristö, puhtaat astiat ja käsittelyvälineet sekä huolellinen
ja riittävän usein tapahtuva käsienpesu. Toimijan velvollisuus on kaikissa olosuhteissa varmistaa tuotteiden turvallisuus. Ruokaa paikan päällä valmistavien kauppiaiden on kerättävä asianmukaisesti talteen
mm. paistinrasva, sitä ei saa päästää maahan.
7. Sähkö
Sähköä on tarjolla vain rajoitetusti. Ensisijalla ovat elintarvikemyyjät. Kaikille ei välttämättä voida taata
sähköä. Omia ulkokäyttöön tarkoitettuja ja hyväksyttyjä jatkojohtoja voi tarvittaessa käyttää. Myyjä
vastaa omien sähkölaitteiden turvallisuudesta ja soveltuvuudesta.
8. Vakuutukset ja turvallisuus
Järjestäjällä on järjestäjän laitteista kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vahingot korvaava vastuuvakuutus. Myyjät vastaavat itse omalle kalustolleen, muille myyjille tai yleisölle aiheuttamistaan vahingoista.
Myyjien on tarpeen mukaan hankittava vastuu- ym. vakuutukset omalle osastolleen.
Alueelle on järjestetty liikenteenohjaus ja järjestyksenvalvonta tapahtuman aukioloaikoina. Järjestäjä
ei kuitenkaan vastaa tapahtuma-alueelle jätetystä omaisuudesta eikä mahdollisen sähkökatkon aiheuttamasta vahingosta.

9. Jätehuolto
Myyjän on vietävä kaikki jätteet jäteastioihin tai otettava jätteet paikalta poistuessaan mukaansa. Jokainen huolehtii alueensa siisteydestä koko tapahtuman ajan. Paikkansa siivoamatta jättäneeltä peritään 60
euron siivousmaksu.
10. Logistiikka ja ajoneuvot
Autoilla ajo alueelle on mahdollista 18.6. lauantaina klo 06:00–09:30 ja klo 17:00 jälkeen. Ajoneuvojen
on poistuttava alueelta viimeistään puoli tuntia ennen tapahtuman alkua. Tapahtuman aikana tavara
täydennykset on pyrittävä hoitamaan muilla keinoin, esim. käsikärryillä, hankkimalla kantoapua tms.
Pysäköinnistä annetaan lisäohjeita saavuttaessa tapahtumaan. Jos tulet paikalle tapahtumaa edeltävänä päivänä, ota yhteys etukäteen tapahtuman järjestäjään Puh. 040 766 9755.
Tapahtuma-alueen osoite on: Linnantie 1, Ristiina. Tapahtuma-aika on 10:00 - 17:00.
11. Yleisiä ehtoja
Linnaniemen keskiaikaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja ja tapahtuman järjestäjän ja turvallisuusjohdon antamia lisäohjeita.
Myyjien ja esiintyjien on noudatettava Suomen lakia ja viranomaisten elinkeinon harjoittamisesta ja
verotuksesta antamia määräyksiä.
Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Mikkelin kaupunkia. Ylivoimaisen
esteen sattuessa tapahtuman järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman siirtämiseen tai peruuttamiseen. Tapahtuman järjestäjä ei ole korvausvelvollinen peruutetun tapahtuman aiheuttamista kuluista.

Tapahtuma-alueen osoite:

Linnantie 1, Ristiina

