
1. ÜLDISED TINGIMUSED
Ürituse toimumise kuupäev ja koht: Laupäev, 22. juuni 2019 Tartu lauluväljak (Laulupeo pst 25, 
51007 Tartu). 
Olulised kellaajad: 
08.00  Alates alale pääs 22. juunil (kui kaupleja ei ole taotlusvormi esitades avaldanud soovi osta 
parkimiskohta ürituse-kauplejate teenindusalas ja vastavat arvet tasunud, võib Tartu lauluväljaku 
territooriumil sõidukiga viibida kuni 14.00).
09.00  Tartu laulupeo peakontserdi (edaspidi Üritus) peaproov-läbimängu algus laululaval.
16.00  22. juunil avatakse Tartu lauluväljak publikule. Kauplemiskohad peavad olema valmis ja avatud.
16.45  Alates saabub esinejate rongkäigu päis Ürituse toimumiskohta.
18.00  Kontsert-etenduse algus.
22.30  Alates kontsert-simmani algus (esineb Curly Strings).
00.15  Hiljemalt kontsert-tegevuse lõpp
Vahetult pärast publik lahkumist avatakse Ürituse ala (ca 01.00) liigipääsuks kauplejate sõidukitele. 
  
2. Kõik Kauplejad on kohustatud punktis 1 kirjeldatud aegadel lähtuma graafikus ette nähtud 
tegevustest ning hoidma oma müügikohad avatuna ajal, millele on viidatud, va juhul, kui ei lepita 
Kaubanduse korraldajaga jooksvalt kokku teisiti.
3. Kaubanduse korraldaja ei taga Kaupleja sõidukile Ürituse ajal tasuta parkimiskohta. Soovijail on 
võimalik soetada tasuline parkimispilet, mis tagab parkimiskoha Ürituse teenindusalas tasu eest 20 € + 
km/päev. Vastav soov tuleb esitada kauplemistaotlust täites.  
NB! Parkimiskohtade arv Ürituse teenindusalas on piiratud.

4. TASUMÄÄR
Ühekordne elektritasu: 25 € / koht + km
Toidukaupade/talukaupade müügikoha hind 1m2 kohta: 18 € + km
Muu kaubanduse müügikoha hind 1m2 kohta: 13 € + km
Toitlustuskoha müügikoha hind 1m2 kohta: 25 € + km

5. KAUPLEJA  KOHUSTUB:
1. Kaupleja on kohustatud lähtuma oma tegevuses EV seadustest ja muudest asjakohastest määrustest 
ning eeskirjadest.     
2. 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.    
3. Vajalikud pikendusjuhtmed elektrikilbist Kaubitseja elektrit vajavate seadmeteni tagab Kaupleja 
(maksimaalne kaugus elektrikilbist kauplemiskohani on 50 m). Kauplejal on kohustus oma juhtmed 
korralikult katta, et tagada nende ohutus. Kõik seadmed ja pikendusjuhtmed peavad vastama 
eurostandardile. Kaubanduse korraldajal on õigus teostada järelevalvet, teha ettekirjutusi ning 
rakendada sanktsioone elektri mitteandmise näol. Kaupleja on kohustatud oma elektrivajadusest 
teavitama Kaubanduse korraldajat Üritusele kauplemiskohta taotledes. Hilisemaid elektritellimusi ei 
pruugi Kaubanduse korraldaja rahuldada. 
4. Kaupleja tekitatud prügi (sh taara, pappkastid, toidunõud 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 kulu eest. 
5. 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.
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6. Kaupleja on kohustatud kaitsma oma müügikoha alust pinda toidu valmistamise ja /või muu tegevusega 
seoses tekkida võivate kahjustuste eest. Kaubanduse korraldajal on õigus nõuda rasva ja muude 
toidujäätmetega või muul moel rikutud pinna puhastamise ja/või korrastamisega seotud kulud sisse 
Kauplejalt.
7. Kaupleja on kohustatud kasutama puhast ja korrektset inventari, millel puuduvad mistahes 
kaubamärkide tunnused (tekstid, logod). Eelistatud on kauplejad, kes kasutavad oma müügikohas sinist 
telki.

6. KAUPLEJAL ON KEELATUD:
1. Müüa jäätist, jääjooke ja muid külmutatud tooteid või kasutada neid oma müüdava toote komponendina 
ilma Kaubanduse korraldaja eelneva nõusolekuta. 
2. Müüa karastusjooke (sh vesi, mahlad ja mahlajoogid) ja lahjasid alkohoolseid jooke ilma Kaubanduse 
korraldaja eelneva nõusolekuta.
3. Müüa suhkruvatti ilma Kaubanduse korraldaja eelneva nõusolekuta.
4. Teostada  iseseisvalt elektriühendust Ürituse territooriumile  paigaldatud  elektrikilpidesse. Iga 
tuvastatud  rikkumise eest on Kaubanduse korraldajal õigus Kauplejat  trahvida summas 320 €,  millele 
lisandub seadusjärgne  käibemaks. Ühendusi on lubatud teostada ainult selleks volitatud isikul.    
5. Lahtise tulekolde tekitamine. Samuti on keelatud panna kustutamata sütt prügikonteineritesse või 
tekitada muul viisil tuleohtlikku olukorda. Kohustuslik on omada  tulekolde kõrval pulberkustutit.  
6. 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 € ulatuses, millele lisandub seadusejärgne käibemaks (ala on videovalve all ja tegevused on 
tuvastatavad).  
7. Väljastada kaupa klaastaaras.  
8. Kaubanduse korraldajal on õigus pärast Ürituse lõppu Ürituse territooriumile ilma eelneva kokkuleppeta 
jäetud tarvikud, materjalid vms Kaupleja kulul territooriumilt ära vedada. 

7. KAUBANDUSE KORRALDAJA KOHUSTUB:
1. Tagama Kauplejale puhta vee olemasolu Ürituse alal;
2. Kokkulepitud määras elektrivajaduse olemasolu;
3. Ligipääsu Kauplejale Ürituse alale punktis 1 nimetatud ajal;
4. Väljastama Kauplejale kauplemisloa ning määrama asukoha vastavalt lisatud joonisele.

8. REGISTREERIMINE JA ARVELDAMINE
1. Kaubitseja registreerimist Üritusele ja kauplemiskoha olemasolu kinnitab Kaubanduse korraldaja 
vastavasisuline e-kiri, mis edastatakse hiljemalt 22.04.2019.
2. Kaubanduskoha tagab Kaubitseja poolt tähtajaks tasutud kohamaksu arve, mille edastab Kaubanduse 
korraldaja. Juhul kui arve on tähtaegselt tasumata, muutub vabanenud kauplemiskoht vakantseks.

Kontaktisik:
Kati Remmelkoor 5620 1101
Kaubanduse korraldaja (Input OÜ)
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