
TRAKŲ MIESTO ŠVENTĖ „TRAKŲ VASARA 2019“ 

ROTUŠĖS TURGUS KARAIMŲ SALOJE 

DALYVAVIMO TAISYKLIŲ ATMINTINĖ PREKYBININKUI 

 Informacija  Aprašymas  

Renginio data  Nuo 2019-05-31 iki 2019-06-02 

Renginio laikas  10-19 val. Visas dienas galite prekiauti ir ilgiau, vadovaujantis žmonių srautu.  

Eismo ribojimas  Eismas mieste bus ribojamas birželio 1-2 dienomis nuo 8.00-24.00 d.  

Renginio vietoje nuo 10.00-22.00  

Pasiruošimo 

renginiui 

informacija, 

krovinių 

transportavimas 

per tiltą  

Atvykimas į Trakus ir krovinių, prekių nešimas/vežimas per tiltą į Karaimų 

(Kopūstinės) saloje esančia prekybos vietą vyks:  

05-31 d. nuo 6.00 iki 9.00.  

Renginio dienomis važiavimas mašinomis yra draudžiamas (išskyrus krovinių vežimas 

savo karučiais ar kt. ne transporto priemonėmis).  

Prekybinės įrangos išmontavimas ir prekių iš salos gabenimas transportu: 2019-

06-02 d. nuo 19 val.  

Nurodytu laiku (05-31 dieną nuo 6 val. iki 9 val.) prekybininkas įvažiuoja į salą (ne 

daugiau kaip 1 automobilis vienu metu važiuoja per tiltą), išsikrauna prekes ir išvaro 

automobilį, kad nesudarytų spūsčių kitiems prekybininkams.  

Prekybinė įranga  balta palapinė / skėtis, tautiški lininiai motyvai (dalyviai su kitų spalvų 

palapinėm/skėčiais bus išprašomi iš renginių.)  

Prekybinė vieta  Draudžiama su atsakingais asmenimis nesuderinus savavališkai keisti prekybinę vietą.  

Elektra  Saloje, prekybininkai, kuriems reikalinga elektra, turi pasirūpinti tyliaeigiais 

generatoriais, kurie nuo prekybinės vietos elektros kabeliu turi būti nutolę ne mažiau 

kaip 50 m. gilyn į salą. Jei generatorius neatitiks reikalavimų ir kels triukšmą, 

prekybininkai, organizatorių nurodymu privalės jį išjungti, jei dėl to prekiauti negalės 

– išvykti iš renginio.  

Automobilių 

parkavimas  

Parkuoti saloje automobilius draudžiama.  

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.  

Alkoholio  

licenzijos  

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.  

Apsauga  Prekybos metu renginio dalyviai už parduodamų prekių saugumą atsako patys.  

Renginyje budės apsaugos ekipažas: 2019 m. gegužės 31 d. birželio 1 d., birželio 1 d. 

– birželio 2 d. nuo 20.00 iki 8.00. Palapinės su daiktais turi būti apsukamos maistine 

plėvele ir paliekamos sandarios iš visų pusių. Vertingų daiktų palikti 

nerekomenduojama.  

Šiukšlės  Dalyviai privalo visas šiukšles išmesti į konteinerius, tvarkingai palikti vietą po 

renginio. Konteineriai stovės saloje perėjus tiltą.  

WC  Trakų krašto tradicinių amatų centre, II a nuo 8 val. – 19 val. [su leidimais- kreiptis į 

organizatorių].  

Apskaita  Renginio dalyviai įspėjami tvarkingai vesti apskaitą ir nepamiršti reikalingų 

dokumentų.  

Kita informacija  Palapinėje, saloje, renginio metu, nakvoti galima.  

Informacija  Visa informacija teikiama telefonu arba elektroniniu paštu:  

Dominyka Semionovė, mugės organizatorė tel. +370 69827197, 

trakukrastas@gmail.com  

 


