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Hyvä markkinakauppias!

HARTOLAN MARKKINAT 2019
Hartolan Markkinat järjestetään lauantaina 7.9.2019 klo 8:00 – 17:00.
Myyntikojut voi pystyttää torialueelle joko perjantai-iltana (autotiet ja jalkakäytävät on jätettävä vapaiksi!) tai lauantaiaamuna.
Erittäin tärkeää!
Ennakkolasku tämän kirjeen mukana. Varmistatte paikkanne markkinoilla maksamalla laskun
eräpäivään mennessä (paikka myydään edelleen, ellei laskua makseta eräpäivään mennessä!).
Lisäksi edellytyksenä on, että saavutte paikalle 7.9. klo 7:00 mennessä. Muistattehan, että varausmaksu pidätetään ja paikka myydään edelleen, jos paikka on tyhjä 7.9. klo 7:00.
Mikäli ette ole tulossa, ilmoittakaa siitä mahdollisimman pian, jotta voimme myydä paikkanne edelleen!
Info on auki pe 6.9. klo 16:00 – 20:00 ja la 7.9. se aukeaa jo klo 5:00, jolloin myös alue-vastaavat
ovat opastamassa kauppiaita paikoilleen.
Sähköistys

Järjestäjä asentaa sähköpääkeskukset. Myyjä huolehtii mahdollisista jatkojohdoista, vähintään 50 m/myyntipiste. HUOM! Maadoittamien tai sisäkäyttöön tarkoitettujen (valkoisten) jatkojohtojen käyttö on kielletty!
Sähköntarpeesta on ilmoitettava ennakkoon, jotta voimme varautua paremmin tilanteeseen.
Sähkömaksu peritään paikkamaksun yhteydessä laskulla.

Myyntipaikan pystytys/purku; sulkuaika
Myyjä vastaa myyntipaikkansa pystytyksestä ja purkamisesta. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa
myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Keltaisista paidoista tunnistettavat järjestäjät ohjaavat tarvittaessa omalle myyntipaikalle. Myyntikatos tai
myyntivaunun osa ei saa ylittää myyntialuetta.
Edellytämme, että jokainen kauppias varaa riittävän määrän painoja myyntikojunsa/telttansa
turvallisen kiinnityksen takaamisen kaikissa olosuhteissa. Jokainen kauppias vastaa mahdollisen
puutteellisen kiinnityksen aiheuttamista vahingoista omalla kustannuksellaan.
Autojen ajo markkina-alueelle on sallittu vain pystytystä ja purkua varten.
Sulkuaika markkina-alueelle on klo 7:00 – 17:00, jolloin autot eivät saa olla markkina-alueella.
Purkamisen voi aloittaa vasta klo 17:00. Toivomme, että vältätte tyhjäkäyntiä markkina-alueella.
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Kauppiasparkki
Voitte viedä autot markkinapäivän ajaksi ilmaiseen parkkiin liikuntamajalle (Visantie 29 – opastus teiden varsilla). Liikuntamaja sijaitsee lähellä markkina-aluetta ja siellä voitte peseytyä ja
levätä. Asuntovaunuille on sähköpaikat.
Myyntiluvat

Järjestäjä on hankkinut myyjille myyntiluvat markkinoiden ajaksi. Poikkeuksena
peliteltat ja niihin verrattavat sekä oluenmyyjät, joiden on noudatettava lupien saamiseksi ko.
toimintaa koskevia määräyksiä. Vastaavan hoitajan on hankittava lupa
poliisiviranomaiselta.

Vartiointi

Perjantai-lauantai välisenä yönä alueella liikkuu järjestäjän toimesta
valvontapartio, joka valvoo vain kunnan omaisuutta. Järjestäjä ei ota vastuuta yöksi alueelle
jätetystä omaisuudesta.

Siivous

Myyjät ovat velvollisia siistimään oman myyntipaikkansa ja keräämään jätteet
pahvilaatikoihin. Järjestäjä huolehtii markkina-alueen siivouksesta. Siivous alkaa välittömästi
myyntiajan päätyttyä. Alueella on kaksi biojäteastiaa kauppiaiden käytössä.

Nimikyltti

Kaikilla kauppiailla on oltava myyntipisteessään kyltti, josta ilmenee vähintään
kauppiaan nimi ja kotipaikkakunta. Kyltin ulkoasu ja materiaali on vapaa.
Kyltin koko vähintään A4.

Turvallisuusmääräykset
Kauppias on velvollinen huolehtimaan siitä, että kulkureitit ja aukot pysyvät auki järjestäjän
määräysten mukaan. Avotulen käsittelijöillä, grillaajilla, letun- ja makkaranpaistajilla jne. on oltava käden ulottuvilla toimiva alkusammutuskalusto eli vähintäänkin sammutuspeite ja vuoden
sisällä tarkastettu 6 kg:n 27A 144BC käsisammutin. Yhdessä 4x4m myyntipisteessä saa olla nestekaasua max 25 kg. Varapulloja ei saa säilyttää myyntipisteessä. Autossa saa varastoida nestekaasua enintään 25 kg. Paloviranomainen tekee tarkastuksia markkinoiden aikana.
Papattien, muiden paukkujen ja tulitteiden myynti on edelleen ehdottomasti kielletty Hartolan markkinoilla: niistä aiheutuu aina vaaratilanteita. Jos saamme tietoomme, että joku myy
niitä, kauppias poistetaan markkinoilta välittömästi.
Pelastussuunnitelma on nähtävänä Infopisteessä.
Elintarvikkeiden myynti
Ammattimaisesta elintarvikkeiden myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa on tiedotettava sen kunnan viranomaiselle, missä toimintaa aiotaan harjoittaa. Tiedon
on oltava valvontaviranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan
aloittamista. Tiedottaminen tulee tehdä liitteenä olevalla lomakkeella.
Lomake tulee toimittaa osoitteeseen:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Ympäristöterveyskeskus
Terveydensuojeluinsinööri Nyman Mika tai Seppälä Ulla
PL 1100, (Virastotie 3 C 2. krs)
15871 HOLLOLA
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Lomakkeen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen terveysvalvonta@phhyky.fi
Lisätietoja antavat terveystarkastajat
Nyman Mika
050 406 5752,
Seppälä Ulla
044 440 6552
Kielletyt tuotteet
Elintarvikelainsäädäntö kieltää sellaisten elintarvikkeiden myynnin, joiden "viimeinen käyttö
ajankohta" -merkintä ohitettu. "Parasta ennen" - merkinnällä varustettuja tuotteita saa myydä,
mutta asiasta on selvästi ilmoitettava asiakkaalle ennen ostopäätöksentekoa.
Ilmoitus on oltava kirjallinen ja asiakkaan helposti nähtävissä.
Myös kaikkien huumeaiheisten tuotteiden kuten korujen, piippujen ja tekstiilien myynti on
ehdottomasti kielletty!
Vakuutus

Järjestäjällä on järjestäjän vastuuvakuutus.

Muuta huomioitavaa
Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tämän edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä.
Myyntipaikkojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty.

Tervetuloa Hartolan kuningaskuntaan – luodaan yhdessä aitoa, perinteistä markkinatunnelmaa!
Huomioithan, markkinatoimisto suljettu 1.-31.7.2019.

Markkinaterveisin
HARTOLAN KUNTA
Hartolan markkinat

Markku Tuukkanen
markkinavastaava
044 7432 240
markku.tuukkanen@hartola.fi
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Kati Pietinen
markkinasihteeri
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