PORVOON KAUPUNGIN MARKKINASÄÄNNÖT
Vanhat kauppiaat
Vahvistaakseen markkinoille tulon, on kotiin lähetetty markkinapaikkamaksu suoritettava
eräpäivään mennessä. Lasku erääntyy noin 3 viikkoa ennen ko. markkinoita. Ainoastaan
etukäteen ennen markkinapäivää puhelinnumeroon 040-1785 105 tehtyä peruutusilmoitusta
ja esitettyä lääkärintodistusta vastaan voi paikan vuokraaja saada maksun takaisin. Markkinapäivänä tai sen jälkeen esitetyistä esteellisyyksistä ja ilmoitetusta peruutuksesta ei maksuja palauteta.
Kauppiaat voivat varata paikan
• sekä syys- että kevätmarkkinoille tai
• ainoastaan syys- tai kevätmarkkinoille.
1 välivuosi
Varattua myyntipaikkaa ei tarvitse maksaa ja se säilyy seuraavan vuoden vastaavan ajan
markkinoille, jos siitä on tehty peruutusilmoitus puhelinnumeroon 040-1785 105 ennen
markkinapaikkalaskun eräpäivää. Enintään 1 välivuosi/kauppias/5 vuotta on sallittu.
Myyntipaikasta luopuminen
Jos myyntipaikan varannut kauppias jättää myyntipaikkalaskun maksamatta eikä tee vaadittavaa peruutusilmoitusta, menettää hän oikeuden ko. myyntipaikkaan. Ko. myyntipaikka annetaan jonotuslistalla olevalle uudelle yrittäjälle.
Uudet kauppiaat
Kauppiaan tulee täyttää liitteenä oleva lomake jotta kaupunki voi ilmoittaa vapautuvasta
myyntipaikasta.
Lunastamattomista myyntipaikoista voi kysellä markkinapäivänä puhelinnumerosta 040–
745 8595.
Yleistä
Myyntipaikka on varustettava kauppiaskyltillä, josta ilmenee yrityksen nimi, kotipaikka ja yhteystiedot.
Myyntitoiminta tulee sovittaa vuokrattuun ruutuun siten, ettei mikään osa myytävistä tuotteista tai myyntiteltasta tai – katoksesta ylitä myyntiruudun rajoja. Myyntiruutujen väliset käytävät on pidettävä avoinna.
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Markkinoiden päätyttyä ovat myyntiteltat ja -laitteet purettava ja vietävä pois markkinaalueelta klo 19 mennessä, jotta torin siivous voidaan suorittaa koneellisesti koko myyntipaikka-alueen osalta.
Kaupunki ei ole korvausvelvollinen varatun paikan käytön estymisestä (esim. putkirikko).
Em. tapatuksessa kaupunki osoittaa paikanvuokraajalle toisen paikan.
Myyntipaikkojen hinnat
Kaikki paikat 115 €/ paikka/ markkinat, myös rinkelipaikat ja ilmapallonmyynti
•
•

sähkö (valaistus)
sähkö (kylmälaitteet)

40 €/markkinat
60 €/markkinat

Sähkö
Sähkön käyttö on rajattava vain välttämättömiin tarpeisiin. Isojen halogeenilamppujen (500
W) ja lämmityspuhaltimien käyttö on kielletty. Voimavirtaa (16A) on myös saatavana. Sähköstä peritään erillinen maksu.
Elintarvikkeiden myynti
Päiväykseltään vanhentuneita tuotteita ei saa myydä Porvoon kaupungin järjestämillä markkinoilla. Liitteenä oleva ilmoitus elintarvikkeiden myynnistä (sitä tarvitseville) on palautettava
lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen markkinoita.
Pysäköinti
Markkinakauppiaille on järjestetty maksuton pysäköintialue Porvoon joen länsirannalla (liite).
Huoltoajo
Markkina-alueella on huoltoajo sallittu vain myyntiaikojen ulkopuolisena aikana.
Vartiointi
Kaupungin järjestämää yövartiointia ei ole.
Myyntiaika
Myyntiaika on 7-18. Myyntipaikoille voi sijoittua jo edellisenä iltana klo 18 jälkeen.
Myyntipaikan luovuttaminen edelleen
Myyntipaikan luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ja johtaa paikan menetykseen.
Lisätietoja antaa kunnossapitomestari Hannu Pirttinokka, puh. 040 745 8595,
hannu.pirttinokka@porvoo.fi
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