Muikku ja Pottu
Kalamarkkinat
14. – 15.9.2019

Lappeenrannan Satamatorilla!
Suuren suosion saavuttaneet markkinat valtaavat
Lappeenrannan Satamatorin syksyllä! Lappeenranta on
elävä kauppakaupunki ja lupsakkaa markkinaväkeä on
vieraillut vilkkaasti satamassa.
Kalamarkkinoita on järjestetty jo 20 vuotta.
Markkinakauppaa käydään koko viikonloppu.
Siispä Lappeenrantaan!
”Muikkua, siikaa, silakkaa, lohta, perunaa ja tilliä, maalais-ja
luomuherkkuja joka makuun – vedestä ja maasta”. Mukana
on kalankäsittelyä sekä runsaasti oheisohjelmaa koko
perheelle.
Kalamarkkinoiden runsas oheisohjelma tarjoaa
mielenkiintoista tekemistä, näkemistä, kuulemista ja saa
kansan karkeloimaan!
Kalamarkkinoista on kehittynyt 20 vuodessa maakunnan
ykköstapahtuma: koko perheen kalamarkkinat vetävät väkeä
Satamatorille runsaasti, parhaimmillaan yli 35 000 henkeä ja
kala käy hyvin kaupaksi. Monelta loppuivat myytävät kesken.
Markkinoiden järjestäjänä toimii
Lappeenrannan Urheilu-Miehet.
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MYYNTIPAIKAT:
Myyntipaikkojen varaus tapahtuu liitteenä
olevan kartan mukaisesti. Paikat täytetään
varausjärjestyksessä ja varauksesi on
sitova!
Järjestäjät huolehtivat markkinoinnista mm.
lehtimainoksin ja radiopuffein. Tarpeelliset
aputoiminnot hoidetaan kauttamme:
roskalaatikoiden sijoitus, opastukset
sekä yövartiointi (2 vrk) sisältyvät
markkinapaikan hintaan. Järjestäjät
merkitsevät paikat etukäteen ja telttojen
pystyttämisen voi aloittaa perjantaina klo
12 jälkeen.

HUOM!
Pyydämme huomioimaan, että buffettoiminta,
keittoruokailu, makkaran, muurinpohjalettujen,
oluen, virvoitusjuomien ja jäätelön myynti on
varattu yksinoikeudella järjestäjille.
Laskutamme varauksenne!
Eräpäivä 30.6.2019
Vain eräpäivään mennessä maksettu paikka
pysyy varattuna! Muistakaa merkitä maksukuittiin viitenumero!

Huom! Liitteenä torisäännöt

Myyjien tehtäväksi jää tarvittaessa
oman myyntipöydän lisäksi myös
katoksen valmistaminen sekä noin 15 m
sähkökaapelin hankkiminen, jos sähkö
on varattu. Lisäksi myyjät huolehtivat
oman kojunsa roskat päivän päätteeksi
jätelavoille.

HINNASTO
toriyhdistyksen jäsenille,
alkuperäistuottajille ja
käsityöläisille: sis. 2pv,
ja yövartioinnin: + alv 24%
Paikat 4 x 4 m ........................... 155 e
Paikat 3 x 3 m ............................ 110 e
Paikat 2 x 2 m ............................
85 e
Pöytäpaikat 0,9m x 2,5m .........
60 e
Laituripaikat ...............................
80 e
Lisämetrit erikseen
sovittuna ............................ 25 e / metri
Sähkö ........................................ 10–25 e
HUOM!
Ruoan myyjille sopimushinnat!

MYYNTIPAIKKAVARAUKSET
JA LISÄTIEDOT:
Lappeenrannan
Urheilu-Miehet ry
Raatimiehenkatu 12,
53100 Lappeenranta
puh. 040 573 7272 /
Pekka Kauria
e-mail: elvi.kauria@gmail.com

Muikku ja Pottu Kalamarkkinat
14. – 15.9.2019
Lappeenrannan Satamatorilla!
MARKKINASÄÄNNÖT:
Markkinoilla saa myydä kalaa ja kalajalosteita
kaikissa muodoissa.
Muita elintarvikkeita.
Muita artikkeleita sopimuksen mukaan.
Ruoka-annosten valmistajat (loimutus, paellapannuilla paistajat yms.)
Alusta on aina suojattava niin hyvin, ettei öljyä tai
rasvaa pääse valumaan maahan.
Mikäli tätä sääntöä ei noudateta, peritään paikan
vuokraajalta todelliset puhdistuskustannukset.

Paikkojen rakentamisen voi aloittaa perjantaina
klo 12.00 jälkeen.

Jokainen myyjä vastaa itse laitteidensa kunnosta
ja hyväksynnästä. Mikäli viranomaiset poistavat
jonkun myyjän epäsiisteyden tai muun syyn takia,
ei paikanmaksua palauteta.

Järjestäjillä on oikeus rajoittaa kauppiaitten määrää.

Järjestäjä pidättää itsellään yksinmyyntioikeudet
buffettoimintaan, keittoruokailuun, makkaran, muurinpohjalettujen, oluen, virvoitusjuomien ja jäätelön
myyntiin.
Huomio ruoka-annosten valmistajat ja myyjät!
Kaikkiin ruoka-annoksiin täytyy jossain muodossa sisältyä kalaa.

Myyntiaika lauantaina klo 9.00–16.00 ja sunnuntaina klo 9.00–16.00.
Autojen pysäköinti myyntialueella on markkinoiden
aikana ehdottomasti kielletty, siis kaikki autot pois
klo 9.00 mennessä ja sunnuntaina saa autot ajaa
torialueelle klo 16.00 alkaen.

Ennakkomaksua ei palauteta eikä voi siirtää.
Myyntipaikkaa ei myöskään saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjien lupaa.
Kaikki myynti ja esittely tulee tapahtua omassa
myyntiruudussa. Kiertomyynti /esittely on ehdottomasti kielletty!

Huom! Muista maksaa lasku eräpäivään mennessä,
koska eräpäivän jälkeen paikat myydään niitä
haluaville.

Ruoka-annosten myyjillä täytyy olla vähintään 4x8 m
paikka, josta puolet pitää olla ruokatilana.
Myyntipaikkoja myydään vain kahdeksi päiväksi,
yhden päivän hintoja ei ole!
Kaikilla kauppiailla jotka käyttävät avotulta, täytyy olla
alkusammutuskalusto. Vähintään kuuden (6) kilon
jauhesammutin, sekä palopeitto. Palopeiton täytyy
olla puhdas.
Paikan varanneille lähetetään kartta varaamastaan paikasta, sekä lasku paikanmaksua varten.
Yövartiointi on järjestetty pe-la sekä la-su yölle. Vartiointi sisältyy paikan hintaan. Järjestäjä ei kuitenkaan
vastaa kadonneista tai rikkoontuneista tavaroista.

Markkinaterveisin,
Pekka Kauria
040 573 7272
elvi.kauria@.gmail.com /
toimisto@lum.li
Ps. Linkki ilmoituksesta Lpr ympäristötoimeen
elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä (toimitettava
neljä viikkoa ennen tapahtumaa)
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Elintarvikevalvonta/Tilapainen-myynti-ja-tarjoilu/e-lomake
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Muikku ja Pottu
KALAMARKKINAT
SATAMATORI 14.–15.9.2019
RANTATORIALUE
VENELAITURI

VAHVISTA OSANOTTOSI – PALAUTUSLOMAKE
(Huom! Ilman vahvistusta paikat myydään eräpäivän jälkeen eteenpäin.)

Arvoisa kauppias
Merkitkää tälle lapulle tarkka kuvaus tuotteistanne.
Pyrimme huolehtimaan siitä, ettei mistään myytävästä
tuotteesta tule ylitarjontaa. Toisaalta haluamme huolehtia siitä, että kaikkia tuotteita on riittävästi tarjolla
markkinayleisölle. Tällä tavoin toimien sekä kauppiaat
että markkinavieraat saavat parhaan hyödyn ja ilon
tulevasta taphtumasta.

kauppiaiden mahdollisuuksista tulla halutulla tuotevalikoimalla markkinoille.
Palauttakaa lista markkinoiden osalta mahdollisimman pian postitse LUM ry:lle tai sähköpostilla
elvi.kauria@gmail.com tai
toimisto@lum.fi

Pyydämme huomioimaan, että ravintolatoiminta,
makkaran, muurinpohjalettujen, oluen, virvoitusjuomien ja jäätelön myynti on varattu yksinoikeudella järjestäjille.
Merkitsemänne myyntituotteiden lista on ehdottoman sitova!
Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden määrittää
sopivan määrän saman tuotteen kauppiaita. Pyrimme
luonnollisesti huolehtimaan ensisijaisesti vanhojen

T

Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry
Raatimiehenkatu 12
53100 Lappeenranta

Linkki Lpr Ympäristötoimeen elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä:
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/
Ymparisto/Elintarvikevalvonta/Tilapainen-myyntija-tarjoilu/e-lomake

KYLLÄ, Osallistun Muikku & Pottu Kalamarkkinoille 14.–15.9.2019

Yritys/Osoite:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:

Sähkö:

T

Sähköposti:
Paikan numero:
Myytävät tuotteet:

Paikan hinta:

Kyllä
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