SAVINJA Beer Fest 2018 – Pogoji sodelovanja
Zavod Sprememba ( v nadaljevanju organizator) organizira drugi festival po vrsti 8. septembra
20178od 14:00 do 23:00 ure v Mozirju.

1 Prijavnica
je hkrati tudi pogodba. Na voljo je na spletni strani festivala http://gremonapir.si in jo izpolni
ponudnik. Z izpolnitvijo prijave ponudnik sprejema pogoje za sodelovanje na prireditvi Savinja Beer
Fest 2018 ( v nadaljevanju festival).
Ob prijavi mora ponudnik navesti, koliko prodajnih mest potrebuje in našteti vse izdelke, ki jih bo na
prodajnem mestu ponujal.

2 Degustacija in plačevanje na festivalu
Na festivalu bodo obiskovalci uporabljali degustacijske kupone v vrednosti 1 €, ki jih bo mogoče kupiti
na info točki organizatorja in jih bodo pri ponudnikih zamenjali za njihove izdelke.
Za vsako vrsto pivo naj bo tudi možnost degustiranja 1 dcl. Organizator vzame 20 % od vsakega
kupona. Organizator ni davčni zavezanec, zato v ceni degustacijskega kupona ni DDV.
Po končanem festivalu bo ponudnik prinesel pridobljene degustacijske kupone organizatorju na info
točko, kjer se bo naredil zapisnik. Ponudnik izstavi račun za prejete kupone, takoj po prejetju računa
bo nakazano plačilo na njihov TRR.

3 Lokacija
O dodelitvi lokacije sponzorjem in ponudnikom odloča organizator prireditve. Sponzorji imajo
prednost pri izbiri lokacije, za ostale pa je pravilo, kdo prej pride, lahko izbira stojnico.

4 Stojnica
Ponudnik poskrbi za napis z nazivom ponudnika na stojnicah in na vidnem mestu postaviti cenik
svojih izdelkov.
Ponudnikom organizator zagotavlja stojnico s streho, najmanj 2 kosa vrečk za smeti in priklop na
električno omrežje za ponudnike, ki to navedejo v prijavi ter odvoz smeti.
Vsi ponudniki morajo s stojnico primerno ravnati, da ne pride do poškodb, skrbeti morajo za red in
čistočo na stojnici ter v njegovi neposredni bližini. Ponudnik je dolžan poravnati tudi vse nastale
stroške z uničenjem prodajnega mesta.

5 Reklamiranje ponudnika
Organizator objavi ime ponudnika na spletni strani festivala in po plačilu prijavnine tudi povezavo do
njegove spletni strani ter objavi na družabnih omrežjih organizatorja. Objave na spletni strani
ostanejo aktivne do aprila naslednje leto.

6 Prijavnina in plačilo
Prijavnine ni, če pridejo mikro pivovarji osebno predstaviti pivo, ostali ponudniki imajo prijavnino v
višini 30 €. Znesek plačajo ponudniki organizatorju po predračunu v roku zapadlosti. Na festivalu
lahko sodelujejo le ponudniki, ki bodo pravočasno poravnali svoje obveznosti.
V primeru dežja se festival prestavi na naslednji dan s pričetkom ob 11. uri.

V primeru, da prireditev zaradi višje sile odpade, organizator vrne ponudnikom 100 % vplačani
znesek.
ZAVOD SPREMEMBA, Praprotnikova 34, Mozirje
TRR: Delavska hranilnica SI56 6100 0000 0988 195

7 Dokumentacija
Odgovornost vsakega ponudnika je, da ima urejena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje svoje
dejavnosti in prodajo na prireditvah.
Ponudniki se prijavijo na festival z izpolnjeno spletno prijavo najkasneje do ponedeljka 28. avgusta
2018 oz. do zapolnitve mest. Število stojnic je omejeno na 10-12 pivovarjev.

Savinja Beer Fest je registrirana blagovna znamka, kar pomeni, da delamo resno in na dolgi rok.

Mozirje, 2.6.2018

Saša Koren, l.r.
Zavod Sprememba

