DODATNE INFORMACIJE ZA PONUDNIKE NA STOJNICAH
Predstavitev slovenskih LAS v Ljubljani –
sladke dobrote slovenskih regij
Ljubljana, 1. oktober 2016

Navodila so zapisana na podlagi zahtev Mestne občine Ljubljana.

1. Stojnice
Na voljo je stojnica (dimenzije 1,8x1m), ki bo opremljena z
napisom z vašim nazivom. Izdelali bomo napisne trakove, tako da
bo imel festival enotno podobo. Prosimo vas, da na stojnice ne
obešate preveč plakatov in podobnega materiala.
Če boste na stojnici ponujali jedi ali pijačo v degustacijo oz.
prodajo, vas prosimo, da poskrbite za zaščito tal, da ne bo
madežev na tleh.
Poskrbite za vreče za smeti.
Poskrbite za zaščito lesene površine na
stojnici, da ne bo prišlo do poškodbe –
podlaga. Še posebej je to pomembno, če
boste imeli s sabo različna grelna telesa.
ELEKTRIKA – če potrebujete na stojnici
elektriko, prosim, da s sabo prinesete
podaljške in razdelilnike – podaljški naj
bodo dolgi med 25 in 50 metri – mi vam jih
ne moremo zagotoviti.
PRODAJA – če bo na stojnici potekala
prodaja, morajo imeti ponudniki s seboj
urejeno:
-

-

odločbo o registraciji dejavnosti
– če jo potrebujete (dopolnilna
dejavnost);
ustrezno naj izdajajo račune;
ustrezno naj opremijo svoje izdelke s cenami;
na vidnem mestu mora biti izobešen CENIK vseh artiklov.

2. Program festivala in info stojnica
Program bo potekal po časovnici, ki vam ga bomo poslali najkasneje 10 dni pred prireditvijo.
Celotno prizorišče bo oder, saj bomo tako vse dogajanje bolj približali stojnicam.
Postavili bomo tudi info stojnico (stojnica št. 1) na kateri bodo obiskovalci dobili informacije o festivalu, na njej
pa se bosta predstavila tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Mestna občina Ljubljana.

3. Dostop do stojnic z avtomobilom
Kot je označeno na načrtu dostopa do prizorišča (slika 1) je dostop možen preko Ciril Metodovega trga . Pri
Vodnikovem spomeniku so potopni količki, ki so med 7:00 in 9:30 uro spuščeni in omogočajo dostavo. Ko se
enkrat dvignejo, izhod žal ni mogoče. V izogib kazni vas prosim, da pridete do stojnice, razložite in avtomobil
hitro odstranite s prizorišča.
Do stojnic dostopate mimo Stolnice – prosim, da vozite počasi in previdno, ker so na območju postavljeni
gostinski vrtovi in pot je dokaj ozka. Prosim za obilico strpnosti.
Dovolilnico boste prejeli na vstopnem mestu in jo namestite na vidno mesto pred sprednjim steklom.
Če bo možno, bomo uredili dostop do stojnic tudi po koncu prireditve, če ne, vas prosim, da imate s seboj
kakšno prevozno sredstvo, s katerim boste lahko odpeljali kar bo ostalo do Vodnikovega trga. Dostop za odvoz
bo od 14:30 do 15.00 ure. Upamo, da tudi letos prijazno na pomoč priskoči Aleš Zidar s kombijem.

4. Parkiranje
Zjutraj pripeljete svoje stvari do stojnic, nato pa prosim čim hitreje odpeljite avtomobile do parkirišča, saj je
Stritarjeva ulica zelo ozka. Bližnja parkirišča so (označena na spodnji sliki):
•
•
•
•
•

na Petkovškovem nabrežju – PRIPOROČAMO!
parkirišče na Streliški cesti (potrebno podaljševati parkirnino vsaki dve uri)
parkirna hiša Kapitelj
podzemna garaža na Kongresnem trgu
Prule – proti Špici (malo bolj oddaljeno a najcenejše).

5. Načrt prizorišča in postavitve stojnic

Slika 1: Dostop do prizorišča in parkirišča

Zemljevid:
https://www.google.si/maps/place/Stritarjeva+ulica,+1000+Ljubljana/@46.0508252,14.506058,18z/data=!4m2!
3m1!1s0x47652d63a8d54151:0xf5949fcd03f89506

Slika 2: Načrt prizorišča festivala

6. Dodatne informacije
V kolikor boste imeli težave, pridite na INFO stojnico (stojnica 1) ali pokličite:
-

Maruško Markovčič, MOL, 031 278-489
Vesno Erhart, DRSP, 041 745-184

