KANSAINVÄLISET SUURMARKKINAT 2021

PERUSTIETOPAKETTI
1. JÄRJESTÄJÄ: Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus OY
Markkinaperinteen tuki | PL 58, 29201 HARJAVALTA
Puh +358 20 7498700, Fax +358 20 7498701, Email: mpt@markkina.net
2. MARKKINA-ALUEET:
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Seinäjoki 10.-13.6., Kirkkokatu
Jyväskylä 17.-20.6., Lutakon aukio
Mikkeli 24.-27.6., Satama ympäristöineen
Lappeenranta 1.-4.7., Satamatori ympäristöineen
Lahti 8.-11.7., Teatterin etu ja Kirkkokatu
Rauma 21.-24.7., Kanalinranta, Kauppakatu, Nortamonkatu ja Kalliokatu
Kotka 28.-31.7., Kantasatama ja Kauppakatu
Joensuu 5.-8.8., Matkustajasatama ympäristöineen
Kuopio 12.-15.8., Kauppatori ja kävelykatualueet
Oulu 19.-22.8., Kauppatori, Pakkahuoneenkatu ja Rantakatu
Tornio 26.-29.8., Hallituskatu ja Länsiranta
Rovaniemi 2.-5.9., Rovakatu ja kävelykatu
Tampere 9.-12.9., Hämeenpuisto
Hyvinkää 16.-19.9., Kauppatori, Willantori, Kaupparaitti
Turku 23.-26.9., Aurajokiranta
Markkina-alueelle osoittavat ajo-opasteet
markkinoita edeltävänä päivänä.

asetetaan

paikoilleen

3. PAIKKAVARAUKSET: Myyntipaikkavarauksia otetaan koko ajan
puhelimitse/sähköpostina. Varauslomake (pakollinen täytettävä) löytyy
osoitteesta www.eurooppamarkkinat.fi
Lisätietoja puhelimitse:
- Ari Kallas +358 20 749 8711 | ari.kallas@markkina.net
MUISTATHAN, ETTÄ AINOASTAAN ERÄPÄIVÄÄN MENNESSÄ
VARAUSMAKSU TAKAA PAIKKAVARAUKSEN PITÄVYYDEN!

MAKSETTU

Hinnat / esimerkiksi:
65 € / metri | 2x2m 130 €            / metri | 2x2m 130 € / metri | 2x2m 130 €           
85 € / metri | 2x2m 130 €            / metri | 4x4m 340 € / metri | 2x2m 130 €           
105 € / metri | 2x2m 130 €            / metri | 4x8m 840 € / metri | 2x2m 130 €           

- Minimi paikankoko 2 metriä.
- Kaikkiin paikkamaksuihin lisätään turvallisuusmaksu 10 €/m.
VARAUSMAKSU (Suurmarkkinat):
Paikkakoko
alle 3m 200€
3-9m 500€
1000€

Markkinatoimisto on avoinna markkinoita edeltävänä päivänä klo 1022.00 ja markkinapäivinä klo 08.00-22.00. Markkinapaikat tulee olla valmiina ensimmäisenä markkinapäivänä klo 8.00 mennessä. Markkinatoimisto on
heti markkina-alueelle tultaessa selvästi merkittynä. Toimisto on avoinna
koko tapahtuman ajan ja palvelee kaikissa markkinoihin liittyvissä asioissa.
Markkinatoimiston/ markkinavastaavan päivystävä puhelin on aina 020 749
8705 (myös viikonloppuisin).
7. ELINTARVIKEMYYNTI-ILMOITUKSET: Myyntioikeuden varmistamiseksi
kaikkien elintarvikemyyjien tulee tehdä etukäteisilmoitus vähintään 4 vrk ennen tapahtumaa. Kaavakkeet löytyvät: www.eurooppamarkkinat.fi sivuilta kohdasta terveysviranomaisten ilmoitukset.

4. PAIKKAKOOT JA MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAT:
(kaikki hinnat sisältävät 24% ALV:n)
NELJÄN PÄIVÄN MARKKINAT
Myyntipaikat, (2m syvyyttä)
Myyntipaikat, (4m syvyyttä)
Ruokamyyjät ja kahvilat, (4m syvyyttä)

6. AIKATAULUT / MARKKINATOIMISTO:
Viralliset myyntiajat ovat:
Seinäjoki 10.-13.6., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Jyväskylä 17.-20.6., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Mikkeli 24.-27.6., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Lappeenranta 1.-4.7., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Lahti 8.-11.7., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Rauma 21.-24.7., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Kotka 28.-31.7., ke-la
Joensuu 5.-8.8., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Kuopio 12.-15.8., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Oulu 19.-22.8., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Tornio 26.-29.8., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Rovaniemi 2.-5.9., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Tampere 9.-12.9., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Hyvinkää 16.-19.9., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Turku 23.-26.9., to-la klo 10-20, su klo 10-18
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

yli 9m

Varausmaksua ei palauteta mahdollisten peruutusten yhteydessä.
Summa hyvitetään viimeisillä markkinoilla johon kauppias osallistuu.
Paikkamaksut laskutetaan kevään 2021 aikana (noin 2kk ennen
ensimmäisiä markkinoita).
HUOM! Emme ota samoja tai samankaltaisia tuotteita myyviä yrittäjiä liian
montaa, mutta emme myönnä yksinmyyntioikeuksiakaan!
HUOM! Sähköpääkeskukset asentaa järjestäjä, mutta mahdolliset jatkojohdot
(vähintään 20 m/myyntipiste) on myyjän itse huolehdittava. Huom!
Maadoittamattomien tai sisäkäyttöön tarkoitettujen (valkoisten)
jatkojohtojen käyttö on kielletty. Tarvittavasta sähköstä tulee ilmoittaa
paikkavarausta tehdessä.
Sähkömaksut/tapahtuma ovat seuraavat:
Valovirta 30 €
voimavirta 3x16A 60 €,
voimavirta 3x32 120 €
voimavirta 3x63A 240 €
Sähkömaksut kerätään markkinapaikalla järjestäjän toimesta.

5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS: Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa pystytyksestä. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja määrätä
suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Markkinoille tullessa on
ehdottomasti ilmoittauduttava markkinatoimistoon, josta järjestyksenvalvojat
opastavat omalle myyntipaikalle. Edellytämme, että jokainen kauppias varaa
riittävän määrän painoja myyntikojunsa/telttansa turvallisen kiinnityksen takaamiseen kaikissa olosuhteissa. Jokainen kauppias vastaa mahdollisen
puutteellisen kiinnityksen aiheuttamista vahingoista omalla kustannuksellaan.

© Markkinaperinteen tuki / Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy

Annettujen tietojen pohjalta tapahtumajärjestäjä tekee terveysviranomaisille
ns. yhteislistan kaikista tapahtumaan osallistuvista yrittäjistä. Lisää hyödyllistä tietoa löytyy www.evira.fi
8. KIELLETYT TUOTTEET: ”Parasta ennen” päiväykseltään vanhentuneiden
elintarvikkeiden myynti on kielletty! Kyseisiä tuotteita saa myydä vain poikkeustapauksissa tapahtumajärjestäjän myöntämällä erikoisluvalla terveysviranomaisten lausunnon pohjalta. Myös kaikkien huumeaiheisten tuotteiden, kuten korujen, piippujen ja tekstiilien, myynti on ehdottomasti kielletty.
9. PALOTURVALLISUUS: Avotulen teko ilman lupaa on kielletty. Kaikilla
avotulta tai kaasulaitteita käsittelevillä yrittäjillä tulee olla riittävä alkusammutuskalusto eli sammutuspeite ja vuoden sisällä tarkastettu 6 kg jauhesammutin teholuokaltaan vähintään 34 A 233 BC tai 6 l:n nestesammutin teholuokaltaan vähintään 43 A tai 6 l:n vaahtosammutin teholuokaltaan vähintään 34 A
183 B. Yhdessä 4x4m myyntipisteessä saa olla nestekaasua max 25kg.
Varapulloja ei saa säilyttää myyntipisteessä. Autossa saa varastoida
nestekaasua enintään 25 kg.
10. SIIVOUS: Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kaikki kertyneet jätteet on kuljetettava järjestäjien markkina-alueelta osoittamaan roskalavaan ja lajiteltava
jätteet annettujen ohjeiden mukaisesti.
11. NIMIKYLTTI ja LIPUT: TMK edellyttää, että kaikilta markkinoille osallistuvilta kauppiailta löytyy myyntipisteestään kyltti, josta ilmenee vähintään kauppiaan nimi ja kotipaikkakunta. Kyltin ulkoasu ja materiaali on vapaamuotoinen. Jokaisella kauppiaalla tulee olla näyttävästi esillä oman kotimaansa ja/tai maakuntansa liput.
12. YLEISET MÄÄRÄYKSET: Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu
noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tämän edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Myyntipaikkojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty.
13. KALUSTOVUOKRAUS: TMK välittää/vuokraa tarvittaessa myyntipöytiä
ja katoksia. Kalusto varattava mielellään paikkavarauksen yhteydessä. Hinta
esimerkkejä per päivä: käsityöläispöytä (1,80x60 cm) 5 €, 2x2m teltta 25 €,
4x4m teltta 50 € jne..
Paikkamaksun suorittamalla kauppias sitoutuu noudattamaan
kaikkia järjestäjän tässä tai suullisesti antamia ohjeita.
Pidätämme oikeuden perustietojen muutoksiin.
Jos koko tapahtuma joudutaan perumaan tai keskeyttämään ydintuhon, sodan, kriisin,
terroriteon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman kuten voimakas myrsky,
suuronnettomuuden, pandemian, lainsäädännön muutoksen tai viranomaismääräysten
takia niin paikkamaksuja ei palauteta.

Lisätietoa markkinoista www.eurooppamarkkinat.fi

