II Mõisakultuuri festival Anija mõisapargis osalemise tingimused
Festivali eesmärk on väärtustada Eesti mõisaid, arendada koostööd mõisate vahel,
tutvustada traditsioonilist mõisate kultuuripärandit (loodus/park, arhitektuur, toit ja
lauakombed, riietus jpm), tugevdada kultuurisidemeid ja vahetada kogemusi kultuuri
edendamise traditsioonide säilitamisel.
Festivali raames on omal kohal ka PÄRTLIPÄEVA LAAT (edaspidi laat) eestimaise käsitöö
ja toiduga.
Laadale on oodatud eesti rahvakunsti ja käsitööd väärtustavad käsitöölised, kes pakuvad
omavalmistatud paikkondliku eripäraga käsitööd.
Laadal on olulisel kohal kohalik toit ehk eestimaine jook ja söök.
Üldtingimused
 Festival ja laat toimub 12. augustil 2018 Anija vallas Anija mõisas.
Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on: E-post: anijamois@anija.ee
ja telefon: 555 343 68.
 Kui kauplemistegevuseks on vajalik elektrienergia tarbimine, siis tuleb osalejal sellest
korraldajat laadale registreerimisel teavitada läbi registreerimisvormi.
 Elektrivarustuse tagab korraldaja vaid osalejale, kellele see on vajalik põhitoodetega
kauplemiseks (toidukaubad, muud riknevad kaubad, esitlusseadmed jne) ja
toitlustajatele.
 Laada territooriumil on kuivkäimlad ja kätepesujaamad tasuta kasutamiseks.
Elekter
 Elektrienergia
kasutamine
on
võimalik
ainult
selleks
ettevalmistatud
kauplemiskohtades, eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest:
 variant 1: kuni 1,2 kW – 10 euro;
 variant 2: kuni 2,2 kW – 15 eurot.
 Kauplejad, kes vajavad elektrit, peavad registreerumisel (läbi registreerimisvormi)
esitama kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolu tarbimise kogusega (Nt.
Elektriline veekeedukann 1 tk võimsusega 1500 W ja elektriline külmik 1tk võimsusega
300 W).
 Igal osalejal kes kasutab elektrit, peab olema kaasas vähemalt 50 meetrine niiskuskindel
pikendusjuhe (vähemalt 3*1,5mm²). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema
terved ja töökorras ning vastama CEE normidele.
Registreerumine laadale
 Pääs laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu.
 Korraldajad vaatavad laekunud registreerimistaotlused läbi 2 tööpäeva jooksul pärast
nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse
sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud e-posti aadressile.

SA Anija Mõisa Haldus
Anija vald, Anija küla, 74411 Harjumaa
e-post: anijamois@anija.ee









Pärast registreeringu kinnitamist edastatakse osalejale e-posti aadressile arve, mis tuleb
tasuda arvel toodud kuupäevaks SA Anija Mõisa Haldus arvelduskontole
nr. EE742200221044384464 Swed Pangas. Tasumisel märkida selgitusse
„II Mõisakultuuri festival ja arve number“. Koopia maksekorraldusest palume kaasa
laadale võtta.
Registreering jõustub pärast registreerimistasu laekumist.
Õigeaegselt tasumata arve puhul tühistatakse registreering.
Osalejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab oma
registreeringu tühistamisest hiljemalt 1. augustiks 2018. Vastavasisuline teavitus tuleb
saata e-posti aadressile anijamois@anija.ee
Koha hind (3 * 3 m) festivalil on 30 eurot (hind sisaldab käibemaksu)

Tingimused festivalil mõisa, kaupleja, töötoa korraldaja edaspidi OSALEJA
Festivalile oodatakse osalejad oma teenuse eripära välja toov ekspositsioon/telk vm – meie
inventari ei paku;
 Korrldajal on õigus mittesobiv toode teritooriumilt eemaldada;
 Korraldaja jätab endale õiguse paigutada osalejad vastavalt toote/teenuste gruppidele;
 Korraldaja ei vastuta osaleja vigastuste ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise
eest laada toimumiskohas või parkimisaladel;
 Korraldaja ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud
osaleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu;
 Festivali territoorium avatakse 12. augustil kell 7.00;
 Kohtade ülesseadmine toimub 12. augusti hommikul kell 7.00 – 10.30;
 Festival toimub kell 11.00-16.00. Palume kellaaegadest kinni pidada;
 Iga osalejal on kohustatud oma müügiplatsi korras hoidma kogu müügitegevuse vältel,
laada lõppedes selle koristama ning viima prügi ja jäätmed selleks ettenähtud kohta.;
 Osalejatel palume võimalusel festivalil kanda stiliseeritud riideid, mis sobiks
mõisaõhustikku;
 Festivalipinnad jaotuvad välitingimustes;
 Autode parkimine mõisapargis ei ole lubatud, parkida saab tähistatud parklates;
 Kell 7.00 – 10.30 saavad autod mõisaparki sõita ainult kauba maha laadimise ajaks;
 Uksed avatakse festivalikülastajatele kell 11.00. Selleks ajaks peavad autod olema
pargitud ettenähtud parklasse;
 Korraldaja ei vastuta osaleja laada toimumiskohta jõudmise eest ning palub järgida
liikluskorraldajate poolt kehtestatud liiklemis- ja parkimiskorda.

