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(registrikood 80425179)

LAADAL KAUPLEMISE ÜLDISED TINGIMUSED
LÄHTUVALT RAHVUSVAHELISEST COVID-19 KRIISIST JÄTAB KORRALDAJA
ENDALE ÕIGUSE REEGLEID ÜHEPOOLSELT TÄIENDADA
Müügikoha taotlemine ja tasumine
- Müügikohtade taotlemine algab laada-aastal 1.märtsil, kui korraldaja pole teatanud teisiti.
- Taotluse vastuvõtmist kinnitab e-kiri, mis sisaldab esialgset müügikohta ja taotluses
märgitud infost lähtuvat maksumust (hind võib muutuda, kui müüja soovib võimalusi
juurde või lisab müügiartikleid).
- Laada korraldajal on õigus piirata kauplejale müügikohtade arvu ja tõkestada sobimatute
teenuste ja kaupade müügilepääs.
- Arved saadetakse maikuus, kui on kindel laada toimumine. Pärast arve tasumist
saadetakse kauplejale e-kirjaga müügipilet, mis on aluseks laadaplatsile pääsemisel.
- Müügikoht loetakse broneerituks pärast kohamaksu tasumist korraldaja arveldusarvele.
Arve õigeaegselt mitte tasumisel kaotab broneering kehtivuse.
- Elektri kasutamise vajadus peab olema märgitud müügikoha taotlusele.
Omavoliline elektri kasutamine on keelatud.
Kaupleja saabumine laadaplatsile
- Müügikohale võib saabuda laadale eelneval päeval, 22.juunil kella 15.00 kuni 23.30.
Muul ajal vaid kokkuleppel kauplemise korraldajaga - telefon 5298874
- Laadapäeva, 23 juuni hommikul on kohtadele pääsemine võimalik vaid 04.00 kuni
08.30.
- Kui saabumisel leitakse, et müüja on esitanud valeinfot oma müügitegevuse osas, kaotab
müügipilet koheselt kehtivuse ja tasutud kohamaksu ei tagastata.
Kaupleja tegevus laadaplatsil ja lahkumine
- Kaupleja kohustub hoiduma tema müügikohaga piirnevate püsirajatiste kahjustamisest
(näiteks disc-golfi platsi, pallimänguväljaku, skatepargi jm rajatiste).
- Müügiplatsil võib olla üksnes auto/buss/haagis, mis mahub kaupleja müügialale.
Staadioni esikaarel (lava-alal) tuleb autod parklasse viia.
- Müügikoha juurde on arvestatud kaks käepaela (va toitlustajad). Täiendavad paelad
peab kaupleja soetama piletipunktist. See on eriti oluline juhul, kui COVID-19 tõttu
peame arvet pidama inimeste hulga üle.
- Kaupleja arvestab oma tegevuses igati riiklike seaduste (ei müü keelatud kaupa, ei müü
sobimatuid tooteid alaealistele, potentsiaalselt ohtlike tegevuste puhul tagab ohutusnõuete
täitmise jne) ja heade tavadega.
- Kauplejal ei ole õigust autoga lahkuda müügiplatsilt enne laada ametlikku lõpetamist.
- Kaupleja jätab endast maha võimalikult hästi koristatud müügikoha. Prügi võib ladustada
vaid selleks ettenähtud kohtades.
Reeglite rikkumise korral
- Reeglite rikkumisel kaotab kaupleja kauplemise õiguse vähemalt järgneval laadal.
Raskete rikkumiste korral menetleme koostöö võimalikkust juhtumipõhiselt.
- Riiklike seadusnormide vastu eksimisel vastutab kaupleja oma tegevuse eest täielikult.
Korraldajale vastutus ei laiene.

