ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Ул. Главна бр.12
24300 Бачка Топола
Телефон: 024/711-020
Деловодни број: 42/2019
Датум: 28.03.2019.
ПРАВИЛНИК
ЗА УЧЕШЋЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ
„Ускршњи вашар “ 2019
Туристичка организација Општине Бачка Топола и ове године организује манифестацију
“Ускршњи вашар “ која ће се одржати у периоду од 15.04.-28.04.2019. године у центру Бачке
Тополе (плато испред Робне куће Београд). Манифестација је излагачко-продајног карактера,
промовише традиционалне занате, ручно рађене,уникатне предмете „сувенире“ производњу
традиционалних здравих производа (мед, производи од меда, биља...).
Правила учешћа на манифестацији „Ускршњи вашар“
1. Право учешћа на манифестацији имају привредни субјекти, удружења и појединци који се баве
производњом и продајом рукотворина, производа старих заната, традиционалним производима.
Излагач који жели да продаје храну мора бити регистрован и са потребним санитарним дозволама
за продају производа намењених људској исхрани.
2. Излагачи-продавци плаћањем котизације добијају једно излагачко место које ће предвидети
искључиво организатор.
Излагач-продавац својим потписом на пријави потврђује да је сагласан са овим правилима.
Излагачко место подразумева дрвену кућицу за излагање од 2м.
Пријава и котизација подразумева једно описано излагачко место.
Дозвољено је постављање додатног мобилијара у смислу столова, клупица, столица и слично,
али тако да се уклапа у простор који је закупљен, да не прелази договорену дужину излагачког
места.
3. Радно време манифестације је од 15.04.-28.04.209.године у периоду од 09:00 до 18:00 часова.
4. Котизација за учешће на манифестацији за излагаче-продавце износи 2.400,00 динара.
Котизација се уплаћује преко рачуна (у даљем тексту инструкције за уплату) и подразумева једно
излагачкo место (2 м). Последњи дан за пријем уплата и пријавног листа је 12.04.2019.
5. Назив учесника биће исписан како је наведено у пријави. Излагачко место биће прописно
обележено од стране организатора. Број излагача је ограничен,продајно место се попуњава по
редоследу пријаве.
6. Tоком одржавања манифестације забрањено је стварање буке, пуштање музике и ометање
организатора и учесника на било који начин.

7. Излагач је у обавези да одржава хигијену на свом излагачком месту и да евентуално смеће
уклони након завршетка радног дана, да закупљену површину остави у стању у којем је затекао
пре постављања и излагања робе, да прихвати локацију закупљене површине коју одреди
Закуподавац,да обезбеди катанац и обавезни су да излажу сваког дана осим за време верског
празника.
8. Сваки излагач је дужан да поштује правилник манифестације и потписивањем пријаве сматра се
да је сагласан са истим.
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦЕ:
Уплатилац: Назив организације или име и презиме, адреса
Сврха плаћања: Уплата котизације за манифестацију “Ускршњи вашар“ 2019
Прималац: Туристичка прганизација општине Бачка Топола, Главна бр.12, 24300 Бачка Топола
Износ: 2.400,00 (закуп једног излагачког места) Број рачуна: 840-1181764-89
Све додатне информације можете добити на број телефона 024 / 711-020,лично у канцеларији
Туристичке организације општина Бачка Топола, главна 12, радним данима од 08:00-15:00h или
путем имејл-а на toobackatopola@gmail.com

С поштовањем,
Туристичка организација
општине Бачка Топола

