SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KULTURO VRTOV IN
NARODNE ZBIRKE RASTLIN
SVZ
www.svz-si.eu
Jakob 7 b, SI – 3230 ŠENTJUR
ID SI 47582464
Transakcijski račun SI 56 0600 0097 3331 085
___________________________________________________________________________

PRIJAVNICA NA BOLŠJI SEJEM RASTLIN
Priimek in ime (naziv društva) _______________________________________
Naslov: __________________________________________________________
Telefon:____________________

e-mail: ____________________________

Pravila udeležbe na bolšjem sejmu (izvleček iz Pravilnika o organizaciji bolšjih sejmov) :
- Bolšjega sejma se lahko udeležijo fizične osebe ponudniki rastlin in dodatkov; zavodi, društva in humanitarne
organizacije s sorodnim področjem delovanja SVZ-ju; pravne osebe v primeru, da so sponzorji ali donatorji
sejma.
- Ponujane rastline morajo biti lastne pridelave z jasno označenim imenom in brez vidnih bolezni, škodljivcev in
viroz.
-Za pokritje stroškov organizacije udeleženci prispevajo društvu donacijo, ki je odvisna od števila rastlin na
razstavi:
• 0 - 20 rastlin je udeležba
brezplačna
• 20 - 100 rastlin
30 €
• nad 100 rastlin
50€
Člani društva SVZ imajo ob poravnani članarini za tekoče leto 50 % popusta.
Stroškov organizacije ne plačajo društva in zavodi s podobno tematiko ter humanitarne organizacije. Ob
predčasni prijavi (10 dni prej) se vsem udeležencem prizna 20 % popusta.
- Obratovalni čas bolšjega sejma je od 10.00 do 15.00 ure. Odprtje sejemskega prostora za ponudnike je 1 uro
pred pričetkom sejma z namenom, da ponudnik uredi svoj razstavni prostor.
V času trajanja bolšjega sejma je prepovedano parkiranje in vožnja na sejemskem prostoru. Prav tako je
prepovedano parkiranje in vožnja na sejemskem prostoru 1 uro pred pričetkom in 15 minut po zaključku sejma.
Ponudnik je na sejmu dolžan vzdrževati red in čistočo na sejemskem prostoru. Po zaključku sejma je dolžan svoj
razstavni prostor urediti in vrniti v prvotnem stanju.
Fizična oseba v času sejma, ne sme delati promocije svoje vrtnarije ali podjetja, razen v primeru, da pridobi
dovoljenje društva ali je donator ali sponzor bolšjega sejma.
- Obvezna je predhodna prijava pri organizatorju sejma, ki poskrbi za razpored prostorov na sejmu
samem.
Podrobnejše informacije in Pravilnik o organizaciji bolšjih sejmov so na razpolago na spletni strani društva
(www.svz-si.eu) in pri organizatorju sejma. SVZ se zavezuje uporabljati vaše podatke v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.
S podpisom se kot prijavitelj strinjam,da sem seznanjen s pravili in se z njimi tudi strinjam.

V_____________________ dne:_________________
Podpis: ________________________________

