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DELTAGANDE VILLKOR 

 

FÖR HANDLARE OCH AGENTER 

 

KÖPMÄN 

OCH KOMMERSIELLA VAROR 

Hamnmarknadens marknadsområde är indelad i två typer: Wuosisata-området, dvs. det så kallade. 
Kirkonkylän Raitti, är kärnan på marknaden och här Wuosisatamarks traditioner och atmosfäriska 
mål måste följas. Resten av marknadsområdet sprider sig till Vihti kyrkbyn och dessa marknadsplat-
ser utseendet och sortimentet har inte samma krav som nykter inom ramen för. 

 

Wuosisata-områdets kyrkby färsk: 

Produkter som säljs eller visas måste vara I linje med den gamla andan på Wuise Harbour-markna-
den, dvs. hantverk, konst, litteratur, antikviteter och antikviteter (inga plast- eller loppbord), na-
turprodukter, produkter tillverkade av organiska råvaror eller livsmedel. Andra produkter måste 
avtalas separat med arrangören. Kontakta oss om du vill klargöra detta! Produkter som säljs bör inte 
förpackas i plast, utom möjligen för skydd av produkten efter att transaktionen har ägt rum (t.ex. 
skydd av ett sönderdelbart föremål, matpåse etc.) Arrangören har rätt att välja leverantörer och 
operatörer som är lämpliga för andan i Wuosisatamarkkinat, och att begränsa utbudet och antalet 
leverantörer och produkter. Om det trots avtalet finns produkter i området som inte är lämpliga för 
områdets anda, kan arrangören ta bort produkterna från försäljning eller stänga relevant mark-
nadsplats. Endast förutannonserade och godkända produkter får säljas. 

 

Andra marknadsområden 

På marknader och demonstrationsplatser som inte är på plats är kriteriet för produktens hantverk 
eller antiken inte så strikt. Produkten eller tjänsten bör dock vara lämplig för det potentiella temat 
som platsen ligger på (t.ex. motion, politik, etc.). Säljaren / presentatören kommer också från dessa 
platser berätta för mig vad som kommer att sälja. Arrangören har rätt att välja leverantörer och 
operatörer och att begränsa utbudet av produkter (produkter som är olämpliga för marknadens 
anda). Endast förutannonserade och godkända produkter får säljas. 
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TRAPPOR OCH SÄLJARE 

Säljare och presentatörer ansvarar för alla strukturer i deras poäng / bås. I Wuosisata-området, eller 
färska bås, måste stilen passa ålderdomens anda. Metallramar kan användas som konstruktioner på 
bås, och en regnskydd är naturligtvis tillåten, men dessa strukturer måste täckas och kamoufleras 
med naturliga material om möjligt. Även i icke-nykter områden bör båsarna vara rena och så långt 
det är möjligt hemtrevliga i bymarknadens anda. 

I Wuosisata-området måste handlare och artister ägna särskild uppmärksamhet åt att klä sig så att 
det andas andan från de senaste århundradena. Även på andra områden vill du klä dig i en avslapp-
nad, rustik och sommarstil från gamla dagar eller bymarknaden. Det är vad vi försöker göra alla till-
sammans för att möta förväntningarna hos besökarna också atmosfären i evenemanget. Om en säl-
jare bryter mot riktlinjerna, till exempel genom att sälja produkter som inte är lämpliga för eve-
nemanget eller området i fråga, eller som inte har klätt sig i evenemangets anda (särskilt i Wuosi-
sata-området), förbehåller sig arrangören rätten för att ta bort dessa leverantörer från eveneman-
get. I detta fall återbetalas inte platsavgiften. Innan du gör en bokning kommer arrangören gärna 
diskutera alla frågor som är oklara för att undvika obehagliga situationer. 

 

REGISTRERING, PLATSER OCH BETALNINGSVILLKOR 

Bokningar för marknaden görs genom att fylla i registreringsformuläret. Formuläret måste fyllas i 
med informationen markerad med en asterisk. Om informationen är ofullständig eller inte motsva-
rar den information vi vill ha kommer bokningen inte att tas med i beräkningen. Vi accepterar inte 
registreringar via e-post eller telefon. 

Arrangören svarar på registreringen via e-post. Om registranten / näringsidkaren inte svarar på det 
mottagna svarsmeddelandet inom 7 dagar anses det utrymme som är reserverat för honom vara 
ledigt för nästa. 

 

Sittplatser 

Golvkartan för händelseområdet ändras något varje gång, och nya områden kan också visas. Även 
förändringar i affärslokalerna för företagare som arbetar permanent i området, eller storleken på 
reserverade marknadsplatser, förändrar basen något varje år. Tidigare års platser är inte automa-
tiskt reserverade för någon, men önskningarna beaktas så bra som möjligt. Önskningar behandlas 
enligt principen först till kvarn. 

Arrangören placerar leverantörer och presentatörer på kartan. Placeringen börjar så snart för-
säljningen börjar. 

På platsen i marknadsområdet kommer arrangören att ange var och en av dem ett utrymme reser-
verat för honom, vilket kan avvika något från den exakta punkten på papperet. 

Mat och el är begränsade. 
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Att göra en platsavgift 

 

Bokningen är preliminär. Fakturan måste betalas senast på förfallodagen. 

Om fakturan inte har betalats på förfallodagen släpps säljarens öronmärkta säte för försäljning och 
säljaren tilldelas en ny plats när fakturan verkar betald (såvida inte den gamla platsen fortfarande är 
ledig). 

Observera att om betalningen är försenad kommer du att göra det la det finns ingen öronmärkt 
plats i marknadsområdet. Sätet kommer endast att förankras till dig när sätet har betalats för. 

Alla parter som säljer eller presenterar produkter eller tjänster i Wuosisatamarkat, Wuosisata-områ-
det eller andra områden måste ha registrerat och betalat sittplatsavgift. Om arrangören träffar fes-
ter i området som inte har löst in platsen genom arrangören, har arrangören rätt att ta bort näring-
sidkaren / presentatören från området. 

 

Avbokningar 

Om fakturan för butiken har betalats och avbokningen sker efter detta förblir det betalade beloppet 
hos arrangören som en avbokningsavgift. 

 

Brandsäkerhet och gas använda sig av 

Inga öppna lågor får användas i området, utom på platser som avtalats separat med arrangören, på 
en icke-brännbar yta. Varje person som använder en brand enligt överenskommelse i förväg måste 
ha sin egen inspekterade och funktionella brandbekämpningsutrustning. Livsmedelsleverantörer 
måste rapportera användningen av gas vid evenemanget när de bokar en plats. Detta påverkar 
också placeringen av platsen. 

 

Tillstånd, meddelanden och matförsäljning 

Arrangören ska sammanställa följande officiella meddelanden och lagstadgade planer som krävs för 
evenemanget: 

• tillkännagivande av evenemang om att organisera ett offentligt evenemang 

• en säkerhets- och räddningsplan med bilagor 

• ordna en lämplig ea-punkt. 
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Handlarna är skyldiga att när de bokar en plats ange om det finns orgelförsörjning till salu eller om 
gas används och hur många cylindrar som används. Handlare är själva ansvariga för att göra mat-
deklarationer. Livsmedelsförsäljare rapporterar till staden Lohjas livsmedelsinspektion. 

Mer information: 

http://www.lohja.fi/default.asp?alasivu=480&kieli=246. Anmälningsblanketten finns också på 
webbplatsen www.wuosisatamarkkinat.fi Marknadsplatser. Formuläret skickas per post eller e-post 
direkt till: Miljöåtgärd / Päivi Kohonen PO Box 71 08101 Lohja eller paivi.kohonen@lohja.fi eller Ym-
paristotoimi@lohja.fi 

Utan ordentligt meddelande har arrangören rätt att vägra försäljningsstället utan att återbetala 
sittplatsavgiften. 

Handlare som förbereder mat på plats bör hålla sitt område snyggt och samla in sorterat avfall (bio-
avfall, kartong, glas, metall). Arrangören rekommenderar starkt att du använder hållbara eller na-
turliga material, såsom pappersbaserade serveringsfat, istället för plast. Stekfett får inte komma in i 
marken eller gräset och näringsidkaren ansvarar för att själva ta bort fetterna. Om säljarens eller 
kundernas aktiviteter orsakar miljöskador, är säljaren ansvarig för att kompensera skadan. 

 

Försäljning av alkoholprodukter inom marknadsområdet 

SuurVihdin Kilta ry förbehåller sig rätten att sälja alkoholprodukter i marknadsområdet (med undan-
tag för näringsbutiker i marknadsområdet med permanent alkoholförsäljningstillstånd: Ismet) 

 

Elektrisk 

Det finns begränsade elutrymmen i Wuosisata-området på torget (nära Poseidon Sports Center), 
liksom på torget i andra änden av gatan. Elsäten är reserverade främst för livsmedelsförsäljare. Han-
dlare måste ha sina egna el- och förlängningskablar, minst 20 meter. Det är förbjudet att använda 
(vita) förlängningssladdar för inomhusbruk. Om arrangören märker dessa vid användningen av säl-
jarna kommer de att tas bort av arrangören. Ojordade förlängningssladdar får inte heller användas. 

 

Försäkring 

Säljare tecknar försäkring enligt sina egna behov. Återförsäljare är ansvariga för skador som de orsa-
kar på egen utrustning, andra säljare eller allmänheten. 
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Säkerhet 

Det finns en cirkulerande första hjälptjänst tillgänglig för handlare och allmänheten. De kan kontak-
tas via orderövervakarna eller arrangören. 

Säljaren ansvarar för säkerheten i sin egen bås. Säljaren ansvarar också för att produkterna visas på 
ett säkert sätt och att de följer alla produktsäkerhetsbestämmelser. 

Daggamla livsmedel får inte säljas. Om arrangören märker dem vid försäljningen kommer de att tas 
bort omedelbart av arrangören. 

 

Avfallshantering 

Handlarnas avfallspunkt ligger i utkanten av torget, bredvid brandstationen. Säljaren måste leverera 
avfallet till soptunnorna i slutet av evenemanget eller ta med sig avfallet. Alla är ansvariga för städ-
ningen av sin plats och dess omgivningar under hela evenemanget. En avgift på 250 EUR debiteras 
för städning. Om skräpet finns i marknadsområdet har arrangören rätt att ta ut € 250, vid vars för-
säljningsställe skräpet finns. Inget skräp får lämnas på gården eller i tomma utrymmen i husen. 

 

Logistik 

Återförsäljare kommer att få separata instruktioner för att flytta runt evenemangsområdet samt in-
formation om parkeringsområdet där återförsäljare och artister måste parkera sina fordon. Det 
finns trafikkontroll i området för handlare och artister från 06:30 till 08:30. 

Båsarna måste stå upprätt och bilarna måste köras ut ur evenemangsområdet omedelbart efter att 
bilen tömts. Bilar kan inte parkeras i evenemangsområdet och fordon får inte röra sig i området un-
der evenemanget. Denna parkeringsplats Det gäller också området mellan Poseidon Sports Center 
och brandstationen bredvid torget. Om bilar finns i detta område kommer de att bogseras av arran-
gören och bilarna kommer att tas ut ur marknadsområdet. Bogseringskostnader betalas av biläga-
ren / innehavaren. 

Uppackning och packning av sätet / stallet kan bara börja i slutet av evenemanget. Området får en-
dast köras med bil när säkerhetsansvarig anser att området är säkert för trafik och fotgängare. Av 
säkerhetsskäl är det förbjudet att parkera fordonet utanför kontrollerade områden. Återförsäljaren 
måste också flytta sitt fordon under lossning, om arrangören säger till det. 

Djur 

Vi hoppas att inga husdjur kommer att föras in i området, både på grund av djurens egen komfort 
och för att utställningsdjuren i området (husdjur, koppelridning och utställningsdjuren från artis-
terna) störs av husdjuret. Undantag är artisternas djur, som artisterna har kommit överens med ar-
rangören, samt guide- och assistanshundar. 

Om besökaren har tagit ett djur till området och det finns en fara eller problem är han själv ansvarig 
för ärendet. Områdesrenaren debiterar ägaren av djuret 50 för rengöring av djuravfallet. 
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Allmänna villkor 

Genom att registrera sig åtar sig säljaren / representanten att följa dessa villkor samt de ytterligare 
instruktioner som ges av arrangören. 


