
 1.  KORRALDAJAD 
 Virolah� vald / East Coast Events Oy / Laura Bly 
 +358 50 305 4874 e-mail:  info@eastcoastevents.fi 

 2.  MÜÜGIARTIKLID 
 Laadal on lubatud müüa Ees� ja Soome käsitöid, 
 kohalikke tooteid,  kohalikke toiduaineid ning kala. 

 3.  TOIMUMISKOHT 
 Klamila sadam, Kalasataman�e 153, 49860 Klamila 

 4.  MÜÜGIKOHTADE BRONEERIMINE 
 Interne�s:  h�ps://bit.ly/3s8rUhx 

 5.  LAADA TOIMUMISE AEG JA HINNAD 
 Laupäev 9.7.2022 kl 10-18 
 Müügikoha hind Ees� müüjatele -50%: 
 - 2 x 4 m, 25 € → 12,50 € 
 - 4 x 4 m, 40 € → 20 € 
 - 8 x 4 m, 80 € → 40 € 
 - Elektritasu 5 € 

 Hinnad sisaldavad käibemaksu 24%. Müüja 
 vastutab ise müügi- ja esitluskoha ülespaneku eest 
 ja peab ise vajalikud lauad, elektrijuhtmed etc. 
 kaasa tooma. 

 6.  KOHAMAKS 
 Koha eest tuleb tasuda hiljemalt 30.6.2022. 
 Tähtajaks tasumata jäetud müügikohtade 
 broneering tühistatakse. 

 7.  MÜÜGIKOHTADE ÜLESPANEK 
 Korraldaja märgistab ja jagab müügikohad. Müüja 
 vastutab ise müügi- ja esitluskoha ülespaneku 
 ees�. Müügikohtade ülespanek algab laupäeval ja 
 pühapäeval kell 6.00. Müügikohad peavad olema 
 valmis kõige hiljemalt kell 10.00. 

 8.  AVALDUS TOIDUAINETEGA KAUPLEMISE KOHTA 
 Müüja on kohustatud tegema avalduse 

 toiduainetega kauplemise kohta hiljemalt 7 päeva 
 enne Sõbralaada algust. Avaldus tuleb esitada 
 Hamina linna sanitaarinspektsioonile: 
 terveystarkastaja@hamina.fi  .  Ankeet on 
 koduleheküljel  www.hamina.fi 
 (asukkaat > asuminen ja ympäristö > 
 ympäristöterveydenhuolto). Keelatud on „parim 
 enne“ -tähtaja ületanud kaupade müük. Laada 
 territoriumile ei tohi tuua lemmikloomi. 

 9.  PARKIMINE JA JUURDEPÄÄS LAADAPLATSILE 
 Laadaplatsile on lubatud juurdepääs autoga 
 laupäeval ja pühapäeval ajavahemikul 6-9 ja pärast 
 laada lõppu. Transpodivahendid tuleb viia 
 parklasse 1 tund enne müügiaja algust. Lähimad 
 parklad on laadaplatsi kõrval. 

 10.  KORISTAMINE JA PRÜGI SORTEERIMINE 
 Müüja on kohustatud hoolitsema oma müügikoha 
 koristamise eest. Juhul kui korraldaja peab 
 müügikohta koristama pärast laada lõppu, 
 esitatakse müüjale 100 euro suurune arve. 

 11.  TURVANÕUDED 
 Suitsetamine on lubatud ainult selle jaoks 
 märgistatudes kohtades. Kui müüjal on kasutuses 
 elektri- või gaasivahendeid, peab ta järgima 
 korraldaja ja päästeame� määrusi. Lisainfo: 
 h�p://www.kympe.fi/index.php/ohjeet-ja-lomakke 
 et 

 12.  ÜLDISED NÕUDED JA MÄÄRUSED 
 Tasudes kohamaksu kohustub müüja täitma 
 eelnimetatud nõudeid, ning muid korraldaja või 
 tema poolt volitatud isiku e�ekirjutusi ja määrusi. 

 13.  TEAVITAMINE 
 Korraldajad tevitavad laadast koduleheküljel ja 
 reklaamivad kohalikes ajalehtedes ning avalikes 
 kohtades. 

 TERE TULEMAST SÕBRALAADALE!! 
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