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OHJEET KOTKAN THE TALL SHIPS RACES / MERIPÄIVILLÄ
TOIMIVILLE MYYJILLE 2017
Alla olevien ohjeiden ja sääntöjen lisäksi voimassa ovat myös kaikki ohjeet ja määräykset,
joita viranomaiset ovat antaneet.
1.

Myyntipaikoilla on kaikkien alkoholipitoisten juomien myynti kielletty.

2.

Kanojen ja broilereiden grillaaminen ja myynti on kielletty, lukuun ottamatta aidalla tai teltalla
rajoitetuilta alueilta tapahtuvaa myyntiä. Tarjoilun tulee tapahtua kertakäyttöastioissa - ei
talouspaperissa tms. Tuotteiden tulee olla teollisesti esikypsennettyjä. Tuotteiden mukaan
ottamista ei sallita ympäristön roskaantumisen vuoksi.

3.

Herneenpalkoja, luumuja ja kirsikoita saavat myydä vain torialueella torikauppaa harjoittavat
henkilöt virallisina toriaikoina. Niiden katumyynti on kielletty roskaantumisen vuoksi.

4.

Kaikilla myyntipisteillä on oltava jäteastia. Jätteet on vietävä niitä varten varattuihin suuriin
jätelavoihin ja astioihin, huomioiden jätteiden lajittelu annettujen ohjeiden mukaan. Kukin
myyjä vastaa alueensa lähiympäristönsä siisteydestä. Terveysviranomaiset voivat
keskeyttää myynnin epäsiisteyden vuoksi.

5.

Kaikkien elintarvikemyyjien paikkaan tulee sisältyä tarjoilualue.

6.

Paikoitusohjeet ja tarkemmat ohjeet postitetaan kauppiaille sen jälkeen kun paikkamaksu on
maksettu.

7.

Paikkoja varattaessa on ilmoitettava tarkoin toimiala eli mitä tuotteita aikoo Meripäivillä
kaupata.

8.

Kaikki viranomaisten vaatimat lupa-asiakirjat (myös maksukuitti) on oltava mukana.

9.

Merkittyjen myyntipaikkojen rajoja ei saa ylittää.

10.

Huomioi pystytys- ja purkuajat! Tarkat ajat löytyvät mm. perustietopaketista.

11.

Sähkön tarve tulee ilmoittaa jo paikkaa varattaessa. TMK Tori- ja markkinakaupan
palvelukeskus Oy ei vastaa sähkön saannista tulevista mahdollisista viivästymisistä tai
katkoksista.

12.

Myyntipaikkasopimus voidaan purkaa force majeur -syistä. Muissa sopimuksen purku tai –
rikkomistapauksissa vahingonkorvaus voi olla korkeintaan kyseisen myyntipaikan suuruinen
summa.

13.

PAIKAN LUOVUTTAMINEN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE KIELLETÄÄN ILMAN
TMK TORI- JA MARKKINAKAUPAN PALVELUKESKUS OY:n LUPAA

14.

Sähkökeskuksista lähtevissä jatkovedoissa on ehdottomasti käytettävä ulkokäyttöön
tarkoitettua johto- ym. kalustoa. Tapahtuman järjestäjä varaa oikeuden irrottaa
markkinakauppiaan sähköliittymä muusta verkosta, jos se häiritsee muita kauppiaita tai
alueen muita toimijoita.
NÄITÄ OHJEITA JA VIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ RIKKONUT YRITTÄJÄ VOIDAAN
POISTAA MYYNTIPAIKALTA, EIKÄ PAIKKAMAKSUA PALAUTETA.
HUOM! PERUSTIETOTIEDUSTELU-KAAVAKE ON PAKKO PALAUTTAA ETUKÄTEEN
MAHDOLLISIMMAN PIAN MYYNTIOIKEUDEN VARMISTAMISEKSI!

