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Üldised  tingimused  Üldised  tingimused  Üldised  tingimused  Üldised  tingimused      

1. Ürituse  raames  on  kaubandusalad sadamate lõikes avatu järgmiselt:   

LENNUSADAMLENNUSADAMLENNUSADAMLENNUSADAM    

13.07  kell 15:00-21:00  

14.07 kell 11:00-21:00 

15.07 kell 11:00-21:00 

    

NOBLESSNER NOBLESSNER NOBLESSNER NOBLESSNER     

14.07  kell  11:00-21:00   

 

HAVEN KAKUMÄEHAVEN KAKUMÄEHAVEN KAKUMÄEHAVEN KAKUMÄE    

14.07 kell 11:00-21:00 

15.07 kell 11:00-21:00 

   

2. Kõik Kauplejad on kohustatud punktis 1. kirjeldatud aegadel hoidma oma müügikohad  

avatuna, va juhul, kui ei lepita Kaubanduse korraldajaga jooksvalt kokku teisiti. 

3. Ajavahemikus 13.07-15.07.2018 pääseb autoga Ürituse alale ainult Kaubanduse  korraldaja 

väljastatud ajutise loa alusel. Loa taotlemiseks tuleb Kauplejal Kaubanduse  korraldajale 

edastada auto registrinumber hiljemalt 14 päeva enne alale tulemist.  Kaubanduse korraldaja 

ei taga Kaupleja autole sündmuse ajal parkimiskohta.     

 

Kaupleja  kohustub:  Kaupleja  kohustub:  Kaupleja  kohustub:  Kaupleja  kohustub:      

1.Kaupleja on kohustatud lähtuma oma tegevuses EV seadustest ja muudest asjakohastest 

määrustest ning eeskirjadest.     

2. Juhul kui Kaupleja soovib Ürituse raames pakkuda alkoholi, tuleb selleks taotleda  eraldi  

müügiluba Kaubanduse korraldajalt.    

3. Telkide, rajatiste ja muude atraktsioonide kasutamine, mis eeldab vaiade maasse löömist, 

tuleb eelnevalt Kaubanduse korraldajaga kooskõlastada. Kooskõlastamata jätmise korral on 

Kaubanduse korraldajal õigus nõuda Kauplejalt kahjutasu tekitatud kahju ulatuses.     

4. Vajalikud pikendusjuhtmed elektrikilbist Kaubitseja elektrit vajavate seadmeteni tagab 

Kaupleja (maksimaalne kaugus elektrikilbist kauplemiskohani on 50m). Kauplejal on kohustus 

oma juhtmed korralikult katta, et tagada nende  ohutus.  Kõik seadmed ja pikendusjuhtmed 

peavad vastama eurostandardile.  Kaubanduse  korraldajal  on  õigus  teostada  järelvalvet,  

teha  ettekirjutusi  ning  rakendada  sanktsioone  elektri  mitte andmisega. Kaupleja on 

kohustatud oma elektrivajadusest teavitama Kaubanduse korraldajat sündmusele 

kauplemiskohta taotledes. Hilisemaid elektritellimusi ei pruugi Kaubanduse korraldaja 

rahuldada.  

5. Kaupleja tekitatud prügi (s.h.taara, pappkastid jne) viimise  eest  prügikonteinerisse  

vastutab  Kaupleja. Kauplejal on kohustus mahulised pakendid (nt.  pappkastid) enne  

prügikonteinerisse panekut lahti võtta ja kompaktseks muuta. Juhul kui Kaupleja antud  

kohustust eirab,  on Kaubanduse korraldajal õigus nõuda Kauplejalt sisse lisakulud  täiendava  

prügiveo  eest.     



6. Ürituse ajal vastutab Kaupleja renditud müügipinna aluse ala ning 2m raadiuses  

müügipinda ümbritseva ala pideva koristuse eest. Kaubanduse korraldajal on õigus nõuda  

rikutud ala  korrastamise kulud sisse Kauplejalt.       

7. Kaupleja on kohustatud kaitsma kivisillutist toidu valmistamise ja /või muu tegevusega 

seoses tekkida võivate kahjustuste eest. Kaubanduse korraldajal on õigus nõuda rasva  ja  

muude toidujäätmetega rikutud sillutiskivide puhastuse või väljavahetamisega  seotud  kulud  

sisse  Kauplejalt.     

8. Kauplejal  on  keelatud:     

8.1.  teostada  iseseisvalt  elektriühendust Ürituse territooriumile  paigaldatud  

elektrikilpidesse.  Iga tuvastatud  rikkumise eest on Kaubanduse korraldajal õigus Kauplejat  

trahvida summas 320 eurot,  millele lisandub seadusjärgne  käibemaks. Ühendusi  on  lubatud 

teostada ainult selleks volitatud  isikul.     

8.2. lahtise tulekolde tekitamine. Samuti on keelatud panna kustutamata sütt 

prügikonteineritesse või tekitada muul viisil tuleohtlikku olukorda. Kohustuslik on omada  

tulekolde kõrval pulberkustutit.   

8.2. kasutada sadevee kanalisatsiooni restkaeve orgaaniliste ja muude jäätmetega  saastatud 

vedelike utiliseerimiseks. Kaupleja kohustub nimetatud heitvee koguma ja  lahkudes kaasa 

võtma. Keelu eiramisel on Kaubanduse korraldajal õigus trahvida Kauplejat   

320 euro ulatuses, millele lisandub seadusejärgne käibemaks.  (sadamate alad  on  videovalve  

all  ja  tegevused  on  tuvastatavad).   

8.3. väljastada  kaupa  klaastaaras.   

9. Kaubanduse korraldajal on õigus pärast Ürituse lõppu Ürituse territooriumile ilma  eelneva 

kokkuleppeta jäetud tarvikud, materjalid vms Kaupleja kulul Lennusadama  territooriumilt ära 

vedada.  

 

Kaubanduse Kaubanduse Kaubanduse Kaubanduse korraldajakorraldajakorraldajakorraldaja    kohustubkohustubkohustubkohustub::::    

1. Tagama Kauplejale puhta vee olemasolu alal. 

2. Kokkulepitud määras elektrivajaduse olemasolu. 

3. Ligipääsu Kauplejale Ürituse alale autoloa olemasolul ajavahemikus  13.07-15.07 kell 8:00-

10:30 ja 22:30-24:00. 

 

RegistRegistRegistRegistrrrreerimine jaeerimine jaeerimine jaeerimine ja    arveldaminearveldaminearveldaminearveldamine    

1. Kaubitseja registreerimist Üritusele ja kauplemiskoha olemasolu kinnitab Kaubanduse 

korraldaja vastavasisuline e-kiri, mis edastatakse hiljemalt 15.06.2018. 

2. Kaubanduskoha tagab Kaubitseja poolt tähtajaks tasutud kohamaksu arve, mille edastab 

Kaubanduse korraldaja. Juhul kui arve on tähtaegselt tasumata, muutub vabanenud 

kauplemiskoht vakantseks. 

 

 


