1.Kauplemispinna ühikuks on jooksevmeeter, mis sisaldab automaatselt sügavust 3 meetrit.
Minimaalne müügipind on 3 jooksvatmeetrit ( see tähendab pinda 3m x 3m sügavust).
2.Kauplemispinna maksumuseks on: käsitöökaupadele hind 40€ (kuni 3 jooksvatmeetrit) iga
järgnev jooksevmeeter 5€. Tervisekaupadele hind 50€ (kuni 3 jooksvatmeetrit) iga järgnev
jooksevmeeter 6€. Tööstuskaupadele hind 60€ (kuni 3 jooksvatmeetrit) iga järgnev jooksevmeeter 7€. Toidukaupadele hind 70€ (kuni 3 jooksvatmeetrit) iga järgnev jooksevmeeter 8€.
2.1 Soodushinnad -20% kehtivad arve laekumistele kuni 20-päeva.
2.2 Soodushinnad -10% kehtivad arve laekumistele kuni 10-päeva.
3. Kauplemispinna broneering jõustub peale tasu õigeaegset laekumist korraldaja arvele ning eelbroneering kustub kohe peale arvel esitatud maksetähtaja möödumist. Sellest tulenevalt palun
mitte registreerida, kui ei ole kindel üritusel osalemises.
4. Korraldaja jätab õiguse paigutada Kauplejad vastavalt kaubagruppidele.
5.Kauplemispinnal elektri kasutamine maksab 5€ üks kilovatt. Elektri kasutamine on võimalik ainult
selleks ettevalmistatud kauplemiskohtades, eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest. Elektri
kasutamise kaugus müügipinnast ei ole kaugemal, kui 45-meetrit. Sellest tulenevalt peab kauplejal
olema kaasas vähemalt 50-meetrine niiskuskindel pikendusjuhe (vähemalt 3*1,5mm²). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja töökorras ning vastama CEE normidele. Kaupleja
peab hankima ise vajaminevad pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist kauplemispinnani.
NB! ELEKTRI TAGAME VAID KAUPLEJATELE, KELLELE ON SEE EELNEVALT KOKKULEPITUD.
6.Eksponeeritav kaup või teenus peab välja nägema viisakas ja soliidne ning kaupleja seab müügipinnale rekaami kaupleva firma või isiku nimega .
7. Kaupleja kujundab oma müügikoha ise ning vastutab oma müügikoha ning toodete säilimise ja
võimalike kahjustuste eest.
8. Mistahes kauba või teenuse müümisel vastutab müüja ja/või müügikoha valdaja Eesti Vabariigi
õigus-aktides sätestatud nõuete täitmise ees.
9.Kauplejal on võimalik teostada müüki ka oma autost juhul kui see ei välju kauplemispinna piiridest
ega sega teisi kauplejaid ja ei kahjusta haljasala ning on kooskõlas Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktidega.
9.1 Sõidukitega on parki sisenemine lubatud ainult kauba ja/või müügiinventari mahalaadimiseks
kuni ÜKS TUND ENNE ÜRITUSE ALGUST ja pealelaadimiseks peale ürituse lõppu. Sõidukite parkimine
müügikoha juures pargis on keelatud (v.a selleks ettenähtud kohad asfaldil).
10.Kauplejate asukoha määrab korraldaja, arvestades kaupleja vajadusi. Kaupleja müügiplatsi määramisel võtame arvesse geograafilisi eripärasid, kaupade/teenuste olemust, registreerimise ja arve
tasumise aega, elektri kasutamise vajadust, transpordivahendi paigutamise vajadust jms asjaolusid.
11.Kauplemispinna eest makstud raha võib kaupleja tagasi küsida seoses kaupleja muutunud
võimaluste, halvenenud ilmastikuolude või muude Korraldajast mittesõltuvate asjaolude selgumisel hiljemalt 14 päeva enne ürituse toimumist. Hilisemaid nõudeid Korraldaja ei rahulda.

12.Korraldaja ei varusta kauplejaid müügilettide, varjualuste, pikendusjuhtmete ega muu kauplemiseks vajalikuga.
13.Kaupleja on kohustatud müüma ainult Registreerimisvormis märgitud tooteid.
14.Kaupleja on kohustatud müüma ainult registreerimisvormis märgitud tooteid.
15.Kui kaupleja müüb tooteid, mis ei ole märgitud registreerimisvormil ja mis kahjustavad teiste
kauplejate huve või rikuvad kauplejate paigutamise skeemi, siis on korraldajal õigus kaupleja ümber
paigutada, samuti nõuda tegelikult müüdava kauba eest vastava kauba jooksva meetri tasu.
16. Laada lõppedes on kaupleja kohustatud koristama enda järelt ja viima kauplemise tulemusel
tekkinud prügi ning jäätmed selleks ettenähtud kohta.
17.Korraldajal on Kauplemisreeglite rikkumisel õigus kaupleja laadalt kõrvaldada.
18. Kaupleja saab õiguse müügipinnale peale arve tasumist. Pärast arve tasumist näitab korraldaja
kauplejale tema asukoha müügiterritooriumil.
19. Kaupleja kinnitab, et on tutvunud registreerimisvormis sätestatud nõuetega ja nõustub
kauplejaleettenähtud tingimustega.
20. LAADAL ON KEELATUD KAUBELDA: ALKOHOLI, TUBAKATOOTED, MILITAARSUVENIIRID, PÜROTEHNIKA, KÜLMRELVAD, VÄLISMAA MARURAHVUSLIKUD TOOTED JA KASUTATUD KAUBAD.

Laada korraldaja

