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TIEDOTE PESTUU – MARKKINA KAUPPIAILLE
Perinteiset Rautalammin Pestuumarkkinat pidetään tänä vuonna 8.- 9. päivä syyskuuta jo 197.
kerran. Markkina-alue ja myyntipaikat ilmenevät kartasta osoitteessa, rautalampi.fi/pestuut.
Myyntipaikat laskutetaan v. 2017 osoitetietojen perusteella kesäkuun loppuun mennessä, laskun
eräpäivä on 24.8.2018, mikäli maksua ei ole suoritettu laskussa mainittuun eräpäivään
mennessä, varaus raukeaa ja paikka myydään edelleen. Paikat myydään ja laskutetaan varausten
mukaisessa järjestyksessä, näiden laskujen maksu tulee olla tilillä eräpäivään 4.9.2018 mennessä.
Mikäli vapaita myyntipaikkoja jää, ne myydään käteisellä perjantaina 7.9. klo 17 alkaen ja
lauantaina klo 8 alkaen järjestäjien infosta heti markkinaportin jälkeen Mäkitie 1.
HINNAT: Myyntipaikka 4x4 m = 85 € ja 2x2 m =50 €, käteishinnat mainittuina (7 ja 8.9) päivinä
4x4 m = 100 € ja 2x2 m =60 €. Sähköntarve on ilmoitettava paikkavarauksen yhteydessä, hinnat
ovat valovirta 15 € ja voimavirta 25 €. Hintaan sisältyvät molemmat markkinapäivät.
Kaikissa sähköjohdoissa on oltava toimiva vikavirtasuoja. Kauppiaalla on oltava jatkojohto,
vähintään 50 m/myyntipiste.
Kauppiaalla on oltava asianmukaiset myynti- ja mahdolliset muut luvat. Ilmoitus elintarvikkeiden
myynnistä toimitettava Tervon kunnan ympäristöpalveluun osoitteella jaana.partanen@tervo.fi.
Jos myyntipaikalla käsitellään avotulta (esim. grilli) on se varustettava alkusammutusvälineillä.
MUUTA HUOMIOITAVAA:
- Käytäville ei saa tuoda myytäviä tuotteita eikä mitään rakennelmia jotka kaventavat lain
vaatimaan vähintään 4 m kulkuväylän.
- Myyntipaikka on varustettava KAUPPIASKYLTILLÄ josta ilmenee yrityksen nimi ja kotipaikka.
- Myyntipaikan luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.
- Myyjille on varattu maksuton pysäköinti, seuraavilla alueilla: lukion kentällä, koulukeskuksen
takapihalla ja urheilukentän ja Maukolantien väliselle alueelle.
- Järjestäjät opastavat markkinapaikoille perjantaina 7.9. klo 18 -22 ja lauantaina klo 05 alkaen.
- Markkina-alueella on yövartiointi 7. – 8.9. klo 23 – 05 välisenä aikana. Järjestäjä ei vastaa alueelle
yöksi jätetystä omaisuudesta.
- Kauppiaiden (naisten ja miesten) käytössä on koulukeskuksen sauna lauantaina 8.9. klo 17 –
19.30, hintaan 3,50 €/henkilö.
Markkinapaikkojen myynti ja muut markkinoihin liittyvät tiedustelut Pertti Postari puh.
050 307 0312 tai sähköposti perttipostari@gmail.com.

