Nousiaisten Henrikin Markkinat
la 17.8.2019 klo 9 – 14, kunnanviraston piha
Hallintokuja 2, 21270 NOUSIAINEN
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________

Yhteyshenkilö

Satu Anttila
040-5547778

henrikin.markkinapaikat@gmail.com

NOUSIAISTEN HENRIKIN MARKKINAT la 17.8.2019 klo 9-14
 PERUSTIETOPAKETTI 
1. Järjestäjä: Nousiaisten Päivien toimikunta:
Nousiaisten kunnan kulttuuritoimi ja paikalliset
yhdistykset yhdessä.
Yhteyshenkilö: Satu Anttila
Hirvitie 4, 21270 NOUSIAINEN
p. 040-5547778
henrikin.markkinapaikat@gmail.com
2. Markkina-alue: Nousiaisten kunnanviraston piha
lähiympäristöineen, Hallintokuja 2.
3. Paikkavaraukset: Ilmoittaudu palauttamalla
ilmoittautumislomake, jonka jälkeen lähetämme
laskun ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen.
Markkinoiden järjestäjä pidättää itselleen
oikeuden määrätä myyntipaikat. Viime vuoden
kauppiailla on 15.6.2019 asti aikaa ilmoittautua,
jolloin pyrimme järjestelemään paikat
mahdollisuuksien mukaan edellisen vuoden
tapaan.
1.7. alkaen jäljelle jääneet paikat jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedustelut
mieluiten sähköpostilla.
4. Markkinapaikat: koko ja hinta sekä sähkö:
- myyjä/esittelijä tuo itse tarvitsemansa
myyntipöydän, teltan tms.
- paikat 2x2m(30€) 4x4m(55€) 4x8m(80€)
- sähkö: valovirta tai voimavirta
- paikkamaksua ei peruutuksen sattuessa
palauteta.
Noustelaisille 4x4m paikka 25€.
5. Aikataulu: Myyntialueelle voi saapua klo 6.00,
kuitenkin viimeistään klo 8.30. Markkinapaikka
tulee olla valmis klo 8.45. Myynnin saa aloittaa
virallisten avajaisten lipunnoston (3 lippua)
jälkeen.
Elintarvikkeita myytäessä tulee noudattaa
hygieniamääräyksiä ja lisäksi on oltava laadittuna
kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Jokaisella
pitää olla nähtävillä nimi sekä paikkakunta.

6. Turvallisuus: avotulenteko ilman lupaa on
kielletty. Kaikilla avotulta tai kaasulaitetta
käsittelevillä tulee olla riittävä alkusammutuskalusto eli vähintäänkin sammutuspeite ja

voimassa oleva käsisammutin. Markkinapaikan
turvallisuudesta tulee muutenkin huolehtia, jotta
vältytään henkilö- ja tavaravahingoilta.
Kunnankirjastossa on nähtävillä Henrikin
markkinoiden pelastus- ja turvallisuussuunnitelma.
7. Autot: Myyjien autoja varten on oma
paikoitusalue, jonne autot on siirrettävä
viimeistään klo 8.30, jollei myynti tapahdu
autosta käsin. Auton saa ajaa takaisin paikalle
markkinapaikan purkamista varten klo 14 jälkeen.
8. Toimikunta haluaa kieltää paukkulelujen tms.
rakettityyppisten tuotteiden myynnin
markkinoilla.
9. Siivous: Jokainen markkinapaikan lunastaja on
velvollinen huolehtimaan oman paikkansa
siivouksesta ja viemään kertyneet jätteet
mukanaan. Paikan siivoamatta jättämisestä
laskutetaan 100,10. Nimikyltit: Jokaisella markkinapaikalla tulisi olla
kyltti, josta ilmenee ainakin myyjän nimi ja
paikkakunta, vähintään A4-kokoinen.
11. Yleiset määräykset: Lähettämällä
ilmoittautumislomakkeen, myyjä sitoutuu
noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä
järjestäjien antamia ohjeita ja määräyksiä.
12. Mainonta: Henrikin Markkinoita mainostetaan
Vakka-Suomen Sanomissa, kunnan kotisivuilla ja
ilmoitustauluilla sekä Nousiaisissa kotitalouksiin
jaettavassa ohjelmalehtisessä. Medialle
lähetetään tiedotteita.
13. Jokainen myyjä myy tuotteitaan omalta paikalta
ja kiertävä kaupustelu on kiellettyä.

14. HUOM. 2019 on teemana keskiaika.
Markkinoihin saa pukeutua sekä kojut saa
koristella keskiaikateemaan

Tervetuloa Henrikin
markkinoille!

