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Informacija

Aprašymas
Nuo 2018-06-02 iki 2018-06-03
10-19 val. Visas dienas galite prekiauti ir ilgiau, vadovaujantis žmonių srautu.
Eismas mieste bus ribojamas 2-3 dienomis nuo 9.00-24.00 d.
Renginio vietoje nuo 10.00-22.00
Atvykimas į Trakus ir krovinių, prekių nešimas/vežimas į prekybos vietą birželio
2-3 dienomis vyks: 6 val. – 9 val.
Nurodytu laiku prekybininkas išsikrauna prekes ir išvaro automobilį, kad nesudarytų
spūsčių kitiems prekybininkams.
Trakų miesto šventės renginio vietoje - Rotušės aikštėje, bus įrengtos pakylos
šokiams, jos ribos eismą šalia scenos. Privalote laikytis atvykimo ir išsikrovimo
laiko, bei nustatytos įvažiavimo tvarkos: ryte po 9 val. nebus įleidžiamas joks
transportas, atvažiavę vėliau daiktus nešasi savo karučiais, rankomis.
Prekybinės įrangos išmontavimas ir prekių transportavimas iš renginio:
Birželio 3 d. nuo 19 val.
Birželio 3 d. nuo 17 val.
Balta palapinė/skėtis, tautiški lininiai motyvai (dalyviai su kitų spalvų
palapinėm/skėčiais bus išprašomi iš renginių.)
Draudžiama su atsakingais asmenimis nesuderinus savavališkai keisti prekybinę
vietą.
Generatorius naudoti griežtai draudžiama.
Renginio dalyviai, sumokėję už vieta su elektra, prisijungia nuo organizatoriaus
nurodyto elektros šaltinio. Rozečių skaičius ribotas, prašome dalintis prailgintojais
su kitais prekybininkais.
Karaimų gatvėje draudžiama statyti automobilius už palapinės, skveruose,
daugiabučių kieme, jei jie matosi ir vizualiai darko estetinį mugės vaizdą.
Pagrindinė automobilių statymo vieta renginių metu – Trakų gatvė bei visos kitos
Trakų mieste esančios automobilių stovėjimo vietos, kurios nesutampa su renginio
vieta. Nemokamų leidimų statyti automobiliams neišduodame.
Vienkartinę licencija prekiauti alkoholiniais gėrimais rūpinasi patys dalyviai, tačiau
ji bus išduodama tik dalyviams kurių sąrašą Trakų rajono savivaldybei pristatys
renginio organizatorius, kurie bus pateikę mokėjimo už dalyvavimą renginyje
įrodantį dokumentą (mokėjimo išrašas, banko išrašas, kvitas ar pan.) ir apmokėję
dalyvio registracijos mokestį.
Prekybos metu renginio dalyviai už parduodamų prekių saugumą atsako patys.
Dalyviai privalo visas šiukšles išmesti į konteinerius, tvarkingai palikti vietą po
renginio. Konteinerių vietas nurodo organizatorius renginio metu.
Konteineriai stovės Vytauto g. 2 parke.
Renginio vietose įrengti biotuoletai.
Renginio dalyviai įspėjami tvarkingai vesti apskaitą ir nepamiršti reikalingų
dokumentų.
Visi dalyviai už prekybos vietą gavę mokėjimo dokumentus turi juos turėti su
savimi ir paprašius policijos (švenčių ir išeiginių dienomis eismas Karaimų gatve
ribojamas) juos pateikti, kadangi esate renginio dalyvis. Kiti, nemokantys už
prekybos vietą, pateikia veiklos vykdymo dokumentus
Visa informacija teikiama telefonu arba elektroniniu paštu:
Dominyka Semionovė, mugės organizatorė tel. +370 69827197,
trakukrastas@gmail.com

