Prijavnica in pogodba za kulinarične ponudnike kulinaričnega
festivala Tok’ okusn v času Šuštarske nedelje, 1.9.2019

Naziv ponudnika: __________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________
Davčna številka: ______________________________
Davčni zavezanec:

DA

NE (ustrezno obkroži)

Kontaktna oseba: _________________________Telefon/mobitel:_____________________________
E pošta: ___________________________________________________________________________
Na prireditvi bomo nudili jedi (kratek opis jedi in posebnosti):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Na prireditvi bomo imeli naslednjo infrastrukturo (specifikacija npr: hladilnik, friteza, ipd. ter pripis
kW za posamezni aparat):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Potrebujem še dodatni električni priključek:

DA

NE

Najem stojnice znaša ……….70€/stojnico.
Domačim ponudnikom iz občine Tržič se obračuna 50% popust na najem stojnice.

ROK PRIJAVE
Prijave sprejemamo do vključno 15.7.2019 v elektronski ali pisni obliki.
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PLAČILO
Naročnik se obveže plačati obveznosti po tej naročilnici na podlagi izdanega predračuna v roku 8 dni
na račun:
SI56 6000 0000 0924 384 Banka LON d.d.
Poravnane obveznosti so pogoj za sodelovanje na prireditvi.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico/ pogodbo lahko pošljete v elektronski obliki na mail:
info@sustarska-nedelja.si ali v pisni obliki na naslov: BOCI TEAM, Božena Peterlin s.p., Aškerčeva
ulica 8, 1230 Domžale
1. Splošna določila
Organizator kulinaričnega festivala Tok’ okusn v sklopu prireditve Šuštarske nedelje 2019 je BOCI TEAM, Božena Peterlin s.p.
v sodelovanju z občino Tržič (v nadaljevanju organizator). Pričujoči prijava in pogodba sta hkrati pravno zavezujoča in
nepreklicna pogodba, ki jo skleneta organizator in sodelujoči za sodelovanje na kulinaričnem festivalu Tok’ okusn v sklopu
prireditve Šuštarska nedelja. Sodelujoči na prireditvi jo izpolni in podpiše ter dostavi v navedenem prijavnem roku na naslov:
BOCI TEAM, Božena Peterlin s.p., Aškerčeva ulica 8, 1230 Domžale ali v elektronski obliki na mail info@sustarska-nedelja.si.
Prijav s pridržki organizator ne bo upošteval. Organizator si pridržuje pravico do odločanja o sprejetju sodelujočega, njegovih
produktov in storitev na prireditvi. Organizator si pridržuje pravico zavrniti prijave, prispele po zadnjem prijavnem roku. Cene,
ki veljajo za prireditev, so navedene v evrih in vključujejo DDV. Na vsaki stojnici je dovoljena prodaja hrane in pijače, ki je bila
predhodno dogovorjena z organizatorjem. Ves čas trajanja dogodka za varnost skrbi pooblaščena varnostna služba. V primeru
nuje se takoj obrnite na organizatorja.
S podpisom te pogodbe sodelujoči priznava in sprejema pogoje sodelovanja.
2. Uporaba podatkov
Organizator bo osebne podatke sodelujočega, ki jih je ta posredoval z namenom sodelovanja na kulinaričnem festivalu Tok’
okusn v sklopu prireditve Šuštarske nedelje 2019, obdeloval zato, da sodelujočemu lahko posreduje račun, da ga lahko
obvešča v zvezi z organizacijo zgoraj navedenega dogodka ter da evidentira in organizira razporeditev posameznih stojnic. Po
izpolnitvi posameznih namenov bo osebne podatke sodelujočega izbrisal oziroma v primeru, ko to od njega zahteva zakon,
obdeloval še za čas, v katerem moram zadostiti zakonskim zahtevam. V primeru, da sodelujoči želi, da ga organizator
naslednja leta ponovno obvesti in povabi k sodelovanju na Šuštarsko nedeljo in na podobnih dogodkih, mora sodelujoči svoje
strinjanje izrecno potrditi. Sodelujoči se strinja, da je star več kot 16 let in da mu lahko organizator na njegov e-naslov
posreduje vabila in obvestila za sodelovanje na Šuštarski nedelji v Tržiču ter podobnih dogodkih, ki jih organizira organizator.
V primeru, da je sodelujoči izrazil soglasje, da ga organizator obvešča in ga vabi k sodelovanju na Šuštarski nedelji ter podobnih
dogodkih, ki jih organizira organizator, bo kontaktne podatke sodelujočega (ime, priimek, telefon, elektronski naslov) in vrsto
domače obrti, s katero se na sejmih predstavlja, obdeloval vse dokler bo za to dano soglasje sodelujočega. V primeru, da
sodelujoči želi svoje soglasje za navedeni namen umakniti, lahko to stori kadar koli tako, da to organizatorju sporoči po
elektronski pošti na naslov: info@sustarska-nedelja.si ali pisno na naslov organizatorja. Več o obdelavi si lahko preberete v
Politiki varstva zasebnosti, ki se nahaja na spletni strani https://sustarska-nedelja.si/.
Morebitna vprašanje ter svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko sodelujoči uresničuje na način, da
organizatorju posreduje sporočilo na elektronski naslov info@sustarska-nedelja.si ali pisno na naslov organizatorja. V
primeru, da želi vložiti pritožbo v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, to stori tako, da svojo pritožbo posreduje
Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali po
elektronski pošti na naslov: gp.ip@ip-rs.si.
3. Dodelitev prostora za stojnico
Prodajni prostor zajema stojnico in prostor za njo na lokaciji tržnice. Lokacija stojnice je prilagojena samemu prostoru tržnice
in je enakovredna za vse ponudnike. Prodajnega mesta ne smete samovoljno širiti ali uporabljati kakorkoli drugače, kot je
opredelil organizator. Oprema organizatorja mora ostati nepoškodovana. Na stojnico svojih materialov ne smete pritrjevati
na način, ki poškodujejo stojnico (pribijanje z žeblji ali vijaki, pritrjevanje s spenjači ipd.). Pazite, da pri opremljanju in

Stran 2 od 4

okraševanju stojnice le te ne poškodujete. V primeru, da pri začetku postavljanja opazite poškodbo na stojnici, o tem
nemudoma opozorite člana organizacijske ekipe.
Na dogodku za glasbo in ozvočenje skrbi organizator, zato uporaba lastne glasbene opreme na stojnicah ni dovoljena.
Lokacija vaše stojnice bo določena vnaprej in boste o njen obveščeni. Vsako spremembo dodeljenega prostora za stojnico
mora odobriti organizator. Organizator lahko premesti in opravi tudi druge spremembe glede stojnice. O teh ukrepih odloča
organizator v interesu prireditve. Organizator ima pravico, da spremeni lokacijo stojnice ali razporeditev stojnice tudi po
določitvi stojnice sodelujočemu, če ima za takšne ukrepe upravičen razlog zaradi posebnih okoliščin. Za vsa morebitna
vprašanja ali težave med dogodkom se lahko kadarkoli obrnete na člane organizacijske ekipe, ki so vedno na prizorišču.
4. Odpoved prijave in pogodbe
Če sodelujoči pogodbo odpove več kot 30 dni pred začetkom prireditve, plača 40 % cene zakupljenega prostora, če pogodbo
odpove manj kot 30 dni pred začetkom prireditve pa 100 % cene zakupljenega prostora. Če se sodelujoči kljub pogodbi iz
kakršnega koli razloga ne udeleži dogodka, lahko organizator dodeli stojnico drugemu uporabniku in zaračuna 100% cene
zakupljenega prostora. V vsakem primeru sodelujoči v celoti odgovarja za celoten najem stojnice.
5. Plačilo
Sodelujoči se obveže plačati sodelovanje na prireditvi (zakup prostora) glede na cene, ki so dogovorjene in navedene v
prijavnici/pogodbi. Po oddaji podpisane pogodbe organizatorju sodelujoči prejme predračun (avans), ki ga mora v celoti
(celotni znesek) poravnati v roku, ki je na njem naveden. Plačilo predračuna je pogoj sodelovanja na prireditvi. Organizator
se zavezuje izstavljati račune v skladu z zakonodajo. V primeru zamude roka plačila lahko organizator zaračuna sodelujočemu
še zakonite zamudne obresti. Sodelujoči lahko ugovarja računu pisno v osmih dneh po izstavitvi računa. Če sodelujoči ugovarja
samo za del računa, je nesporni del računa dolžan poravnati v roku in na način, ki je določen s to pogodbo.
6. Preklic dodelitve prostora
Organizator ima pravico, da zavrne oziroma razveljavi pogodbo v primerih: če je prijavitelj v času prijave v poravnalnem,
stečajnem ali likvidacijskem postopku, če produkti in storitve, ki naj bi bili razstavljeni na prireditvi, ne ustrezajo temi
prireditve.
7. Termin in kraj prireditve
Kulinarični festival Tok’ okusn se odvija v sklopu prireditve Šuštarske nedelje 2019, v nedeljo, 1.9.2019 od 8.00-19.00 ure na
prostoru tržnice.
Dostava bo možna v nedeljo, 1.9.2019 od 5.00-7.30 ure. Do 8.00 mora biti vaša stojnica pripravljena na pričetek dogodkaprodajo gostinske ponudbe. Odvoz bo možen v nedeljo 1.9.2019, po zaključku prireditve in sicer od 19.00 ure dalje. Stojnica
in vaš prodajni prostor morata biti pospravljena in čista v roku ene ure po zaključku dogodka. Svojo stojnico ste dolžni pustiti
takšno, kot ste jo prevzeli na začetku dneva.
Če se mora prireditev časovno premakniti, skrajšati ali podaljšati ter če se mora prostorsko premestiti, sodelujoči nimajo
pravice odpovedati sodelovanja ali zahtevati povračila škode. Če prireditve ni možno izvesti iz razlogov, za katere ne odgovarja
organizator (višja sila, vremenske razmere, stavka in drugo), organizator ne bo izvajal povračil zakupljenega prostora.
8. Opremljanje stojnic
Rokov za opremljanje stojnic, ki jih sodelujoči prejme pred prireditvijo, se je treba natančno držati. Sodelujoči je dolžan
ločevati odpadke v za to namenjene zabojnike. Po zaključeni prireditvi je potrebno vse smeti od stojnice odnesti do
zabojnikov.
Stojnica je opremljena z električnim priključkom. Če imate glede električnih priključkov posebne zahteve, organizatorja o tem
obvestite, vsaj 14 dni pred dogodkom. Največja mogoča obremenitev priključka je 2800 W. Hrano naj se pripravlja na
plinskem gorilniku. Primeri velikih porabnikov energije so friteza, kuhalne plošče in drugi viri toplote. V primeru uporabe
električnega priključka, naj bodo vaši električni podaljški in oprema tehnično ustrezni. Posvečajte izjemno pozornost zaščiti
električnih podaljškov in poskrbite, da ne pridejo v stik s tekočinami. Če s tekočinami poškodujete električno napeljavo, za
to organizator ne odgovarja. V primeru izpada elektrike nikoli sami ne upravljajte z varovalkami. Poiščite enega od članov
organizacijske ekipe in nemudoma vam bomo pomagali.
V primeru, da se na prostoru vašega prodajnega mesta razlije tekočina ali olje, površino nemudoma očistite in zaščitite ter o
razlitju obvestite organizatorja. Tako bomo lahko površino najbolje očistili in se s tem izognili nesreči ali morebitnim stroškom,
ki bi vam jih za škodo zaračunal organizator. Pazite, da je vsa oprema na stojnici in okoli nje primerno pritrjena in ne ogroža
mimoidočih.
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Na prostoru tržnice bo na voljo tekoča, pitna voda. Tam lahko napolnite svoje posode za potrebe pomivanja in čiščenja na
stojnici (pomivanje opreme, surovin in hrane na tem mestu ni dovoljeno).
Nenehno skrbite za red in čistočo na dodeljenem prodajnem mestu (ostanki hrane na prodajnem mestu in okoli njega, računi,
prtički, pribor, ipd.).
Posode, v katerih razstavljate hrano, naj bodo vedno pokrite ali primerno zaščitene pred zunanjimi vplivi (prah, mrčes,
kapljične okužbe ipd.). Vsa hrana, ki jo prodajate ali razstavljate na stojnici, mora ustrezati pravilom in zakonodaji.
Izdelki, ki jih imate naprodaj, morajo biti označeni v skladu z zakonskimi določili (cena v evrih, alergeni idr.) .
Za vsako izdano/prodano blago morate izstaviti račun. Organizator internetne povezave ne zagotavlja.
9. Jamstvo in zavarovanje
Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari sodelujočega oziroma njegovega izvajalca (oprema
in drugo), njunega osebja in tretjih oseb, ne odgovarja niti za poškodbe sodelujočega oziroma njegovega izvajalca, njunega
osebja in tretjih oseb, nastalih zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali katerega koli drugega vzroka.
Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari in poškodbe tretjih oseb, nastalih zaradi ravnanja
sodelujočega oziroma njegovega izvajalca na stojnici oziroma na prireditvenem prostoru. Sodelujoči oziroma njegov izvajalec
sklene ustrezna zavarovanja na svoje stroške. Sodelujoči oziroma njegov izvajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo sam ali
njegovo osebje povzroči organizatorju in/ali tretji osebi na stojnici oziroma na prireditvenem prostoru. Organizator ne
prevzame nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju sejmišča in parkirišča pustijo sodelujoči, njihovi uslužbenci ali
pooblaščenci oziroma njihovi izvajalci. Sodelujoči ne sme oddati dodeljene stojnice tretji osebi. V primeru kršitve si
organizator pridržuje pravico dodatno zaračunati sodelujočemu 100 % cene dodeljene stojnice.
10. Dejavnost razstavljavca – dokumenti
Ves čas sodelovanja na dogodku skrbite za zakonitost poslovanja glede na svoj pravni status in vrsto dejavnosti, ki jo
opravljate. Organizator ima pravico ob prijavi zahtevati od sodelujočega: obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odločbo
pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti; ustrezno soglasje pristojnega
zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če bo sodelujoči na prireditvi opravljal promet z živili in predmeti splošne rabe,
degustacije živil ali demonstracije predmetov splošne rabe oziroma gostinsko dejavnost. Organizator ima pravico odpovedati
sodelovanje sodelujočega na prireditvi, če ne dostavi zahtevanih dokumentov.
11. Sodišče
Organizator in sodelujoči bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za rešitev spora pristojno
sodišče v Kranju.
12. Priloge (obkrožite):
- obrtno dovoljenje oz. registracija z odločbo
- ustrezno soglasje pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata (promet z živili)
13. Soglasja (obkrožite)
DA / NE
Strinjam se z obdelavo mojih podatkov, za namene festivala Tok’ okusn v sklopu prireditve Šuštarske
nedelje 2019 kot je opisano v točki 2.
DA / NE
Želim, da me organizator naslednja leta ponovno obvesti in povabi k sodelovanju na festival Tok’ okusn v
sklopu prireditve Šuštarske nedelje.
DA / NE
Strinjam se, da mi organizator, BOCI TEAM, Božena Peterlin s.p., pošilja elektronska obvestila o dogodkih,
ki jih organizira v Sloveniji.

PODPIS ODGOVORNE OSEBE ORGANIZATORJA:

PODPIS ODGOVORNE OSEBE SODELUJOČEGA:

_______________________________________

__________________________________________
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