OSANOTTOEHDOT
1. MYYNTIARTIKKELIT ja MYYNTIAIKA
Markkinoilla saa myydä käsitöitä ja ajankohtaan liittyviä lahjatuotteita ja ruokatarvikkeita. Muut
tuotteet sopimuksen mukaan. Markkinat avoinna yleisölle klo lauantaina 10-16.
2. ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://ssl.eventilla.com/event/nKQy8
Myyntipaikan maksu tapahtuu joko laskulla etukäteen tai viimeistään tapahtumapäivänä klo
9.30 mennessä Hämeen linnan museokauppaan (käteinen tai kortti).
Myyntipaikkojen hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Myyntipaikkalasku, maksetaan eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta perimme 10€.
Peruutukset: Jos myyjä peruu markkinoille tulonsa kirjallisesti yli kaksi viikkoa ennen markkinoita, palautetaan 75 % suoritetusta maksusta. Yli viikkoa ennen markkinoita tapahtuvista
peruutuksista palautetaan puolet suoritetusta maksusta. Tämän jälkeen tapahtuvista
peruutuksista maksua ei palauteta lainkaan. Jos myyntipaikan varannut ei ota paikkaa ja
saavu markkinoille, on hän velvollinen maksamaan kaikki erääntyneet maksut täysimääräisinä. Sairastapauksissa toimitetaan lääkärintodistus järjestäjälle, jonka jälkeen sovitaan palautustavasta. Jos palautus tulee osana seuraavan vuoden markkinoiden paikkamaksua, on
myyjän ilmoittauduttava normaalisti markkinoille.
3. PAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN
Järjestäjällä on oikeus rajoittaa myyjien tai myytävien tuotteiden määrää ilmoittautumisjärjestyksessä tai olla ottamatta markkinoiden henkeen sopimattomien tuotteiden myyjiä markkinoille. Myyntipaikkaan kuuluu pöytä ja sähkö. Myyntipaikat on pidettävä myyvän näköisinä ja
markkinoilta saa poistua vasta klo 16.00. Ennen klo 16.00 poistuva myyjä menettää oikeuden osallistua seuraaville Linnan markkinoille.
4. VAKUUTUS JA VARTIOINTI
Myyjät vastaavat itse omalle kalustolleen, muille myyjille tai yleisölle aiheuttamistaan vahingoista. Myyjät vastaavat Hämeen linnalle aiheuttamistansa vahingoista. Myyjät huolehtivat siitä, että linnan tilat, laitteet, kalusteet ja kalustot pysyvät hyvässä kunnossa ja vastaa mahdollisista vahingoista täysimääräisesti. Linnan ulko- ja sisätiloissa seiniin, lattioihin ja kattoon
ei saa kiinnittää mitään. Myyjien on tarpeen mukaan hankittava vastuu- ym. vakuutus omalle osastolleen.
5. LUVAT JA ILMOITUKSET
Järjestäjä hankkii tapahtumalle kaikki normaalituotteiden myynnissä tarvittavat luvat.
6. TERVEYSVALVONTA
Tapahtumasta ja elintarvikemyyjistä ilmoitetaan järjestäjän toimesta terveysviranomaisille.
Ruokatarvikkeita voidaan myydä vain pakattuna, ei paikalla nautittavaksi tarkoitettuna. Linnan
ravintolalla on yksinoikeus tämän kaltaiseen vähittäismyyntiin.
7. SÄHKÖ

Sähkö kuuluu hintaan, mutta sen tarpeesta on mainittava ilmoittautumislomakkeessa. Myyjällä
tulee olla oma jatkojohto mukana.

8. JÄTEHUOLTO
Myyjän on vietävä kaikki jätteet jäteastiaan tai otettava ne paikalta poistuessa mukaan. Markkina-alueelle roskia jättäneeltä peritään siivousmaksu. Pahvijäte viedään linnan alapihalla olevaan keräysastiaan. Oikeanpuoleinen ovi alapihan varastorakennuksessa.
9. PALOTURVALLISUUS
Linnassa ei saa käyttää avotulta markkinoiden aikana.
10. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Ilmoittautuja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja ja markkinoiden järjestäjän antamia
lisäohjeita. Suoritus- ja lainkäyttö-paikkana pidetään molemminpuolisesti Hämeenlinnan kaupunkia. Ylivoimaisen esteen sattuessa markkinoiden järjestäjä pidättää itsellään oikeuden
markkinoiden siirtämiseen tai peruuttamiseen. Autojen tuominen myynti-alueelle on kiellettyä ennen päivittäisen myyntiajan loppumista. Myyntipaikan tyhjentämien ennen tilaisuuden loppumista on kielletty.
Myyjien on noudatettava viranomaisten elinkeinon harjoittamisesta ja verotuksesta antamia
määräyksiä.
11. JÄRJESTÄJÄ
Kansallismuseo/Hämeen linna, Kustaa III:n katu 6, 00130 Hämeenlinna, Joni-Pekka Karjalainen. joni-pekka.karjalainen@kansallismuseo.fi, puh. 029 5336154

