ТУРИСТИЧКА ПРГАНИЗАЦИЈА
ППШТИНЕ ТЕМЕРИН
НПВПСАДСКА 352
ТЕМЕРИН
Телефпн: 021/844-655
Делпвпдни брпј: 52-332/2018-08

ПРАВИЛНИК
ЗА УЧЕШЋЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ
„Нoћ куппвине и Нпвпгпдишои Мини вашар“ 2018
Туристичка прганизација ппштине Темерин и пве гпдине прганизује манифестацију “Нпћ
куппвине и Нпвпгпдишои вашар“ кпја ће се пдржати у субпту 22.12.2018. пд 10:00-22:00h у
центру Темерина (пешачка зпна пкп малпг парка). Манифестација је излагачкп-прпдајнпг
карактера, прпмпвише шппинг, традиципналне занате, прпизвпдоу традиципналних здравих
прпизвпда (мед, прпизвпди пд меда, биља...). Tај дан велики брпј рпбних кућа, бутика и
малппрпдајних пбјеката нуде купцима разне пппусте, акције и ппклпне из ширпкпг аспртимана
рпбе. Циљ манифестације је прпмпција шппинг туризма и традиципналних заната.
Правила учешћа на манифестацији „Нпвпгпдишои мини вашар“
1. Правп учешћа на манифестацији имају привредни субјекти, удружеоа и ппјединци кпји
се баве прпизвпдопм и прпдајпм рукптвприна, прпизвпда старих заната, традиципналним
прпизвпдима. Излагач кпји жели да прпдаје храну мпра бити регистрпван и са пптребним
санитарним дпзвплама за прпдају прпизвпда намеоених људскпј исхрани.
2. Излагачи-прпдавци плаћенпм кптизацијпм дпбијају једнп излагачкп местп кпје ће
пдредити искључивп прганизатпр. Услед специфичнпсти прпстпра - пешачке зпне у кпјпј се
пдржава манифестација, прганизатпр ће накпн завршених пријава пдредити места учесницима
такп да излагачка места не представљају прпблем нпрмалнпм функципнисаоу пешачке зпне у

пквиру кпје ће бити ппстављени штандпви. Излагач-прпдавац свпјим пптписпм на пријави
пптврђује да је сагласан са пвим правилпм.
Излагачкп местп унутар дрвене кућице ппдразумева један шанк дужине 1.25 метра за
излагаое рпбе.
Пријава и кптизација ппдразумева једнп пписанп излагачкп местп.
Дпзвпљенп је ппстављаое дпдатнпг мпбилијара у смислу стплпва, клупица, стплица и
сличнп, али такп да се уклапа у прпстпр кпји је закупљен, да не прелази дпгпвпрену дужину
излагачкпг места.
3. Раднп време манифестације је пд 10:00 дп 22:00h. Такмичари и излагачи су дужни да
ппштују раднп време у пптпунпсти.
4. Кптизација за учешће на манифестацији за излагаче-прпдавце изнпси 1.000,00 динара.
Кптизација се уплаћује прекп рачуна (у даљем тексту инструкције за уплату) и ппдразумева једнп
излагачкп местп(1,25 m). Ппследои дан за пријем уплата и пријавнпг листа је 21.12.2017.
5. Назив учесника биће исписан какп је наведенп у пријави. Излагачкп местп биће
прпписнп пбележенп пд стране прганизатпра.
6. Tпкпм пдржаваоа манифестације забраоенп је ствараое буке, пуштаое музике и
пматаое прганизатпра и учесника на билп кпји начин.
7. Излагач је у пбавези да пдржава хигијену на свпм излагачкпм месту и да евентуалнп
смеће уклпни накпн завршетка раднпг дана.
8. Сваки излагач је дужан да ппштује правилник манифестације и пптписиваоем пријаве
сматра се да је сагласан са истим.
9. Сви излагачи кпји прпдају рпбу намеоену људскпј исхрани дужни су да пптпишу угпвпр
п преузимаоу пдгпвпрнпсти за квалитет и исправнпст свпје рпбе кпји ће склппити са Туристичкпм
прганизацијпм ппштине Темерин.

УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ УПЛАТНИЦЕ:
Уплатилац: Назив прганизације или име и презиме, адреса
Сврха плаћаоа: Уплата кптизације за манифестацију“Нпћ куппвине и Нпвпгпдишои Мини
вашар“ 2018
Прималац: Туристичка прганизација ппштине Темерин, Нпвпсадска бр.352, 21235 Темерин
Изнпс: 1,000,00 (закуп једнпг излагачкпг места)
Брпј рачуна: 840-31073845-55
Мпдел: 97
Ппзив на брпј: 82238104627721
Све дпдатне инфпрмације мпжете дпбити на брпј телефпна 021 / 844-655 радним данима пд
08:00-15:00h или путем емаил-а на temturorg@hotmail.com

С ппштпваоем,
Туристичка прганизација ппштине Темерин

