SMULKIŲJŲ PREKIAUTOJŲ DALYVAVIMO PARODOJE TAISYKLĖS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šiomis taisyklėmis apibrėžiamos dalyvavimo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės
ūkio mokslo ir technologijų parko (toliau Organizatorius) organizuojamoje žemės ūkio parodoje „Ką
pasėsi... 2020“ bendrosios sąlygos bei parodos organizatorių ir amatininkų, sodininkų ir prekiaujančių
maisto produktais (toliau – Smulkiųjų prekiautojų) įsipareigojimai.
1.2. Neatsiejamos šių taisyklių dalys yra „Smulkiųjų prekiautojų paraiška“ (toliau tekste „Paraiška“) ir pagal
poreikį „Smulkiųjų prekiautojų dalyvavimo parodoje sutartis“ (toliau tekste „Sutartis“) skirtos apibrėžti
konkrečias parodos sąlygas, prekiaujantiems karštu maistu (viešasis maitinimas) bei prekiaujantiems
tautinio paveldo alkoholiniais (kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija Kauno rajono savivaldybės
nustatytų reikalavimų) gėrimais.
2. DALYVAVIMO SĄLYGOS
2.1. Parodoje gali dalyvauti: tautodailininkai, amatininkai, liaudies meistrai, kūrėjų ir meistrų organizacijos
nariai, tautinio ir kulinarinio paveldo atstovai, ūkininkai, žolininkai, sodininkai, maisto produktų
gamintojai bei jų atstovai, viešąjį maitinimą teikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, ne masinės gamybos
prekių atstovai. Prekiauti galima tautinio paveldo produktais, tautodailės, dailiųjų amatų ir rankų darbo
gaminiais, žemės ūkio, maisto produktais, alkoholiniais gėrimais, kurių etilo alkoholio koncentracija
neviršija Kauno rajono savivaldybės nustatytų reikalavimų.
2.2. Smulkusis prekiautojas registruojamas, kai Organizatoriui atsiunčiama užpildyta paraiška ir apmokama
išankstinė sąskaita.
2.3. Vieta skiriama sumokėjus Smulkiojo prekiautojo dalyvavimo parodoje mokestį. Registracija galima kol yra
laisvų prekybinių vietų.
2.4. Smulkiojo prekiautojo sutartis pildoma tik teikiantiems viešojo maitinimo paslaugas bei prekiaujantiems
tautinio paveldo alkoholiniais gėrimais.
2.5. Organizatorius pasilieka teisę neregistruoti Smulkiojo prekiautojo jei šis nesilaiko šiose taisyklėse
numatytų sąlygų, buvo jas pažeidęs ankstesnėse Organizatoriaus rengtose parodose arba dėl paraiškos
gavimo terminų ar jos turinio negalima jos patenkinti. Tokiu atveju iš Smulkiojo prekiautojo gautas
išankstinis apmokėjimas yra grąžinamas.
2.6. Renginio metu paaiškėjus, kad smulkusis prekiautojas prekiauja prekėmis nenurodytomis paraiškoje,
Smulkusis prekiautojas šalinamas iš prekybinės vietos, o Smulkiųjų prekiautojų dalyvio mokestis
negrąžinamas.
2.7. Smulkieji prekiautojai, prekiaujantys maistu ir alkoholiniais gėrimais, privalo Organizatoriui pateikti
galiojančius valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo
pažymėjimą, licencijas bei parodos metu turėti visus veiklos teisėtumą įrodančius dokumentus. Smulkieji
prekiautojai patys rūpinasi vienkartine alkoholio licencija, kurią išduoda Kauno rajono savivaldybė.
2.8. Smulkieji prekiautojai prekiaujantys augalais, sodinukais privalo užtikrinti, kad augalams bei augaliniams
produktams reguliariai yra atliekama fitosanitarinė kontrolė bei parodos metu turėti visus veiklos
teisėtumą įrodančius dokumentus.
2.9. Organizatorius pasilieka teisę vykdyti Smulkiųjų prekiautojų atranką, atsižvelgiant į gaminių asortimentą
ir jų kokybę. Skiriant vietas pirmenybė teikiama turintiems tautodailininko pažymėjimą, tautinio,
kulinarinio paveldo sertifikatą, prekiaujantiems savos gamybos prekėmis ir produktais.
2.10. Organizatorius pasilieka teisę uždrausti prekiauti, jei Smulkusis prekiautojas pažeidžia šias Taisykles arba
to reikalauja Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos.
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2.11. Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl trečiųjų šalių pretenzijų dėl dokumentų neatitikimo, įmonės
prekybos ženklų ar kitokių nuosavybės teisių pažeidimų, susijusių su Smulkiojo prekiautojo prekėmis. Už
dokumentų galiojimą yra atsakingas pats Smulkusis prekiautojas.
2.12. Organizatorius neatsako už po parodos paliktas prekes, neišmontuotas prekybines vietas.
2.13. Smulkusis prekiautojas privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės bei
aplinkos saugos taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų.
3. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1. Smulkusis prekiautojas dalyvio mokestį privalo sumokėti per 5 darbo dienas po išankstinės sąskaitos
pateikimo, bet ne vėliau kaip iki parodos pradžios.
3.2. PVM sąskaitos-faktūros suformuojamos pagal pateiktus Smulkiojo prekiautojo duomenis ir išsiunčiamos
nurodytu el. paštu.
4. ATSISAKYMAS DALYVAUTI
4.1. Smulkusis prekiautojas, atsisakęs dalyvauti parodoje, raštu pateikia prašymą grąžinti išankstinį
apmokėjimą ne vėliau kaip prieš savaitę iki parodos pradžios. Smulkiajam prekiautojui grąžinama 50 proc.
sumokėtos sumos.
4.2. Jei Smulkusis prekiautojas atsisako dalyvauti parodoje likus mažiau nei savaitei arba neatvyksta į parodą,
sumokėtas Smulkiojo parodos dalyvio mokestis negrąžinamas.
4.3. Smulkiajam prekiautojui atsisakius dalyvauti parodoje arba jam neatvykus į parodą iki parodos pradžios,
Organizatorius turi teisę naudoti užsakytą plotą savo nuožiūra.
4.4. Perparduoti prekybinę vietą trečiajam asmeniui – griežtai draudžiama.
5. DALYVAVIMO PARODOJE TVARKA
5.1. Prekybinės vietos Smulkiesiems prekiautojams teritorijoje yra sužymėtos, išskyrus atvejus, kai to padaryti
neleidžia oro sąlygos ar kiti nuo Organizatoriaus nepriklausantys veiksniai.
5.2. Organizatorius pasilieka teisę dėl nenumatytų aplinkybių keisti Smulkiojo prekiautojo prekybinę vietą į
kitą tokio pat dydžio prekybinę vietą.
5.3. Smulkusis prekiautojas privalo užimti tik jam skirtą plotą.
5.4. Smulkusis prekiautojas įsirengia prekybos vietą – palapinė, prekystaliai, maisto laikymo bei šaldymo
įranga ir pan.
5.5. Įsirengti prekybinę vietą Smulkusis prekiautojas gali dieną prieš parodą nuo 13.00 val. iki 19.00 val. arba
parodos dieną nuo 6.00 val. iki 8.30 val., t.y. iki parodos pradžios.
5.6. Smulkusis prekiautojas atvykęs į parodą turi kreiptis į sektoriaus apsaugos darbuotoją, kuris patikslina
prekybinę vietą, įteikia parodos dalyvio kortelę ir leidimą parkuoti transporto priemonę. Smulkusis
prekiautojas parodos darbo metu privalo segėti parodos dalyvio kortelę, kuri suteikia galimybę pasilikti
savo prekybinėje vietoje 1 val. po parodos darbo pabaigos (susitvarkymui) ir įeiti į savo prekybinę vietą 2
val. iki parodos darbo pradžios.
5.7. Smulkiųjų prekiautojų transporto priemonės turi būti pašalintos iš prekybinės vietos ne vėliau kaip 30
min. iki parodos pradžios ir pastatytos Organizatorių nurodytose parkavimo vietose. Draudžiama važinėti
parodos teritorijoje parodos metu.
5.8. Leidimai Smulkiųjų prekiautojų automobilių parkavimui suteikiami proporcingai užsakytai vietai – 1
leidimas automobiliui skiriamas 1 prekybinei vietai. Leidimą būtina užklijuoti ant automobilio priekinio
stiklo.
5.9. Prekybinės vietos išmontavimas galimas tik pasibaigus parodai, t.y. po 17.00 val.
5.10. Smulkusis prekiautojas privalo laikytis švaros bei palikti tvarkingą prekybinę vietą po parodos.
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6. DRAUDIMAS IR APSAUGA
6.1. Smulkusis prekiautojas pats atsako už prekių atvežimą, jų pažeidimus ir apsaugą prieš parodą, jos metu ir
jai pasibaigus, taip pat už žalą, padarytą trečiųjų asmenų, kuriuos Smulkusis prekiautojas pasitelkia
prekybinės vietos įrengimo ir aptarnavimo tikslais.
6.2. Smulkusis prekiautojas atsako už Organizatoriui, parodos lankytojams ir tretiesiems asmenims dėl
Smulkiojo prekiautojo kaltės padarytą žalą.
6.3. Organizatorius neatsako už nelaimingus atsitikimus, prekių pažeidimus, vagystes, stichines ar technines
nelaimes, vandens ar elektros tiekimo pertrūkius, įvykusius ne dėl Organizatoriaus kaltės.
6.4. Apie atsitikusias nelaimes Smulkusis prekiautojas privalo nedelsdamas pranešti parodos informaciniam
centrui.
7. GAISRINIAI REIKALAVIMAI
7.1. Prekybinės vietos įrengimo darbai turi atitikti bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.
7.2. Už gaisrinių reikalavimų laikymąsi montuojant ir eksploatuojant prekybinę vietą atsako Smulkusis
prekiautojas.
7.3. Smulkiajam prekiautojui draudžiama naudoti bet kokias sprogstamas ir gaisro atžvilgiu pavojingas
medžiagas.
7.4. Smulkiajam prekiautojui draudžiama demonstruoti gaminius, eksponatus naudojant atvirą ugnį, ypač
degias ir labai degias medžiagas.
7.5. Pasibaigus parodos darbo laikui kasdien Smulkusis prekiautojas privalo patikrinti, ar išjungti visi elektros
energijos imtuvai, ar neliko rusenančių gaisro židinių šiukšlių dėžėse ir kitose vietose. Smulkusis
prekiautojas prisiima visą riziką ir materialinę atsakomybę šio punkto nevykdymo ar netinkamo vykdymo
atveju.
7.6. Draudžiama naudoti šviestuvus su degiais gaubtais.
7.7. Įrengus prekybinę vietą atstumas nuo šviestuvų iki degių paviršių turi būti ne mažesnis nei 0,5 m.
Prekybinėje vietoje esantys šviestuvai taip pat turi atitikti gaisrinius reikalavimus.
7.8. Kilus gaisrui būtina nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių gaisrui gesinti, kaip įmanoma greičiau
informuoti Organizatorių, bei kreiptis pagalbos telefonu 112.
7.9. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose vietose lauke, kurios yra pažymėtos specialiu ženklu.
7.10. Griežtai draudžiama sandėliuoti tarą, pakavimo medžiagas, prekes, eksponatus ir kitas medžiagas bei
konstrukcijas už prekybinės vietos ribų.
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