MARKKINAEHDOT vuosi 2019
1 Myyntiartikkelit
Markkinoilla myydään pääsääntöisesti kalasta, ravusta ja
äyriäisistä valmistettuja tuotteita sekä kalastukseen ja
ravustukseen liittyviä tarvikkeita. Muut tuotteet otetaan mukaan
tapahtuman järjestäjän harkinnan mukaan. Järjestäjällä on
oikeus valita markkinoille tulevat myyjät.
2 Ilmoittautuminen ja maksuehdot
Ilmoittautumisen mukaan tehty lasku on maksettava eräpäivään
mennessä, muuten menettää automaattisesti oikeutensa
paikkaan. Laskun eräpäivän jälkeen järjestäjällä on oikeus
korottaa paikkamaksua. Ilmoittautuessaan myyjä sitoutuu
noudattamaan näitä markkinaehtoja sekä elintarvikevalvonnan
säännöksiä, jotka ovat liitteenä. Järjestäjällä on oikeus päättää
mihin hintaryhmään myyjä kuuluu. Paikkamaksu maksetaan aina
tapahtuman järjestäjälle.
3 Peruutukset
Jos myyjä on tehnyt sitovan ilmoittautumisen, mutta peruuttaa
tulonsa laskun kirjoittamisen jälkeen, häneltä peritään aina 60 €
peruutusmaksu toimistokulujen kattamiseksi. Jos myyjä peruu
tulonsa markkinoille kirjallisesti yli kaksi viikkoa ennen
markkinoita, palautetaan 75 % maksusta. Palautussummasta
vähennetään lisäksi peruutusmaksu 60 €, ei kuitenkaan 60 € tai
pienempiä summia. Muussa tapauksessa paikkamaksuja ei enää
palauteta. Mikäli myyjä on tehnyt sitovan ilmoittautumisen,
eikä peruuta tuloaan eikä saavu markkinoille peritään laskun
mukainen maksu.
4 Paikkojen määrääminen
Järjestäjä osoittaa myyjälle myyntipaikan torialueelta. Paikkoja
ei saa vaihtaa ilman järjestäjien lupaa. Mikäli paikka luovutetaan
toiselle myyjälle ilman järjestäjän lupaa sekä luovuttaja että
toinen myyjä menettävät oikeutensa myyntipaikkaa. Järjestäjällä
on oikeus rajoittaa myyjien tai myytävien tuotteiden määrää tai
olla ottamatta markkinoiden henkeen sopimattomien tuotteiden
myyjiä markkinoille.
5 Vakuutus ja vartiointi
Järjestäjällä on vastuuvakuutus tapahtuman aikana, mutta
jokainen myyjä vastaa itse omalle kalustolleen, muille myyjille
tai yleisölle aiheuttamistaan vahingoista. Kalatalouskeskus
järjestää alueen yleisen vartioinnin myös yöllä. Järjestäjä ei
kuitenkaan vastaa myyjien omaisuuden katoamisesta tai
vioittumisesta. Vartiointi alkaa ensimmäisen markkina-aamuna
ja päättyy myynnin loputtua viimeisenä myyntipäivänä.
6 Luvat ja ilmoitukset
Järjestäjä hankkii tapahtumalle tarvittavat luvat sekä
normaalituotteiden myynnissä tarvittavat luvat (ilmoitus
tilapäisestä myynnistä ulkotapahtumissa).
7 Terveysvalvonta
Tampereen kalamarkkinoilla on noudatettava voimassa olevaa
elintarvikelainsäädäntöä sekä muita elintarvikevalvonnan
säädöksiä.

Terveystarkastajat tarkastavat koko myyntialueen ja heillä on
oikeus poistaa myyjä markkinoilla, jos myyjä ei noudata
säädöksiä ja annettuja määräyksiä. Tarkastuksessa käytetään
tarkastusmuistiota. Myyjä poistetaan markkinoilta, jos
muistiossa ilmoitettu pistemäärä ylittyy, eikä epäkohtia korjata
kahden tunnin kuluessa tai jos samat pienemmät epäkohdat
toistuvat myös peräkkäisillä markkinoilla. Paikkamaksua ei
palauteta, jos myyjä poistetaan markkinoilta terveysvalvonnassa
havaittujen puutteiden takia tai muusta syystä.
8 Sähkö
Sähkön tarve sekä pistokkeiden määrä on ilmoitettava
ilmoittautumislomakkeella. Jokaisella myyjällä on oltava
tarpeeksi (väh. 25 m) jatkojohtoa, jonka virrankestävyys on
riittävä. Kalatalouskeskus ei varaa jatkojohtoja eikä myy sähköä
enää torilla markkinoiden alettua. Huom! Tarkista
sähkölaitteidenne kunto ennen markkinoita.
Muutos
sähkötilaukseen torialueella markkinapäivänä tai päivää
aiemmin tarkoittaa sitä että uusi tilaus/muutos laskutetaan
erillisenä tilauksena. Markkinapäivänä tai päivää aiemmin
tehdyt sähkötilaukset laskutetaan kaksinkertaisina.
9 Jätehuolto
Myyjien on lajiteltava kaikki jätteet joko bio- tai yleisjätteisiin
tai pahviin. Jätteet on toimitettava alueella oleviin isoihin
jätekontteihin tai otettava ne mukaansa markkinoiden päätyttyä.
Markkina-alueella olevat pienemmät jäteastiat on tarkoitettu
ainoastaan asiakkaiden käyttöön. Järjestäjät vastaavat
jäteastioiden sijoittelusta, eikä niitä saa siirrellä markkinoiden
aikana. Yrittäjän tulee tarvittaessa tyhjentää paikkansa
välittömässä läheisyydessä oleva jäteastia. Torin pinta on
suojattava ennen myynnin aloittamista. Markkina-alueelle roskia
jättäneeltä peritään 95 € siivousmaksu. Tuotteiden valmistuksen
tai myynnin yhteydessä maahan valunut rasva tai muu neste on
puhdistettava ennen alueelta poistumista. Rasva- ja
nestetahroista aiheutuva lisäpuhdistus laskutetaan likaajalta
todellisten kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 95 €.
Siivousvelvoite koskee myös perjantai- ja lauantai-iltaa.
10 Paloturvallisuus
Jos osastolla pidetään avotulta tai käytetään nestekaasua, on
laitteiden turvallisuus tarkistettava riittävän usein. Osastolla on
oltava käytettävän laitteiston mukaiset alkusammutusvälineet
(sammutin 6 kg ja sammutuspeite).
11 Muut ehdot
Force Majueure-ehto: mikäli viranomaisen määräykset,
luonnonolosuhteet tai muut ylitsepääsemättömät syyt estävät
markkinoiden järjestämisen, kalatalouskeskus ei korvaa
peruuntumisesta yrittäjälle aiheutuvia tappioita ja menetyksiä.
Ilmoitetut hinnat ovat verollisia sisältäen ALV 24 %. Muista
määräyksistä ja ohjeista tapahtuman järjestäjä ilmoittaa kirjeitse.
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