FESTIVALIO “ANT RUBEŽIAUS” MUGĖS DALYVIŲ TAISYKLĖS
XXI festivalio „Ant rubežiaus 2018” metu, kuris vyks Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare (Vilniaus g.)
gegužės 31 d., birželio 1-2 dienomis kviečiame dalyvauti mugėje visus amatininkus, tautodailininkus,
liaudies meistrus, tautinio ir kulinarinio paveldo atstovus, ūkininkus, prekiauti tradiciniais gaminiais –
nemasinės gamybos amatininkų dirbiniais, maisto produktais ir kitais etninio materialiojo paveldo
gaminiais, pagamintais iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas
atitinkančiomis naujomis technologijomis, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį,
prekiaujančius tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, maisto produktais, kitais dirbiniais.
Mugės prekybos vietos yra suskirstytos zonomis ir parodytos festivalio schemoje.
Dalyvių registracija
Norinčių prekiauti festivalio metu registracija prasidės nuo 2018 m. kovo 12 d.
El.paštas: zitamuge@gmail.com Tel. +370 614 19562 (Prekybos koordinatorė Zita Mundinienė).
Daugiau apie festivalį http://jonis.lt/antrubeziaus.2018.htm

Festivalio paramos davėjo savanoriškas mokestis
Mugės dalyvis turi festivalio rėmėjo statusą ir su juo sudaroma paramos sutartis. Rėmėjas gera valia
remia festivalį „Ant rubežiaus“ ir sumoka nustatyto dydžio mokestį, pinigus pervesdamas į festivalio
sąskaitą, bei dalyvauja šventinėje mugėje.
Festivalio paramos davėjo savanoriškas mokestis viešajam maitinimui
Norintiems teikti viešojo maitinimo paslaugas ar verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios
fermentacijos sidru, kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų alkoholio tūrio, paramos
kaina sutartinė. Įmonė turi turėti prekybos masiniuose renginiuose patirtį, įrangą ir atitikti griežtus
higienos reikalavimus.
Lengvatinės sąlygos ir nuolaidos taikomos, prekiauti tik savos gamybos gaminiais:
Neįgaliųjų organizacijų nariams prekiaujantiems savos gamybos gaminiais (tik pateikus organizacijos
prašymą), asmenims turintiems tautodalininkų pažymėjimus ir patiems prekiaujantiems tik savo
pagamintais gaminiais (tik pateikus pažymėjimą), meno mokyklų moksleiviams ir studentams
prekiaujantiems savo pagamintais gaminiais (šiuo metu besimokantiems ir tik pateikus meno mokymo
įstaigos pažymėjimą).
Dokumentų pateikimas
Mugės dalyviai norintys prekiauti festivalio mugėje pasirašant sutartį turi pateikti:
Prekiaujantys maisto produktais – maisto tvarkymo pažymėjimas ar maisto ir veterinarijos tarnybos
leidimas;
Tautinio paveldo sertifikatą (patvirtinta kopija);
Ūkininko pažymėjimas;
Bityno ar žolyno pasas;
Įstaigos pažymėjimas ar asmens dokumentas.

Mugės dalyviai norintys prekiauti festivalio mugėje, mugės metu turi turėti dokumentus veiklos
vykdymui:

Prekiaujantys maisto produktais – maisto tvarkymo pažymėjimas ar maisto ir veterinarijos tarnybos
leidimas;
Tautinio paveldo sertifikatą (patvirtinta kopija);
Ūkininko pažymėjimas;
Bityno ar žolyno pasas;
Verslo liudijimas;
Individualios veiklos pažymėjimas;
Juridinio asmens pažymėjimas;
Asmens dokumentai ar darbo pažymėjimas.

Reikalavimai ir taisyklės mugės dalyviams
1. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojančių prekybos, higienos, priešgaisrinės apsaugos,
gamtos apsaugos ir viešosios tvarkos reikalavimų.
2. Prekiauti šventinėje mugėje tik su organizatoriaus įgaliotu atstovu suderintose prekybos vietose.
3. Savarankiškai susitarti su elektros energijos tiekėjais ir atsiskaityti jiems už sunaudotą energiją.
4. Nuolatos prekybos vietoje turėti organizatoriaus išduotą leidimą prekybai festivalio mugėje bei kitus
mugės dalyviui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus dokumentus.
5. Savavališkai nekeisti prekybos vietos, dydžio, ribų.
6. Neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) organizatoriaus išduoto leidimo
prekybai kitiems asmenims.
7. Atsakyti už savo prekių ir turto apsaugą mugės metu.
8. Prekybos vietą palaikyti švarią: prekiaujantys maisto produktais iš šaldytuvų, besinaudojantys įvairia
kepimo, virimo ar maisto šildymo technika prekybos vietoje, privalo pakloti nepralaidžią dangą
prekybos vietoje.
9. Pasibaigus veiklos terminui sutvarkyti teritoriją, kurioje vyko veikla. Gavus organizatoriaus įgalioto
asmens pretenziją, kad padaryta žala, atlyginti nuostolius.
10. Į mugės teritoriją įvažiuoti tik organizatorių informaciniame lape nurodytu laiku (prekių išsikrovimas
ir išvežimas).
11. Nelaikyti transporto priemonės mugės teritorijoje prekybos metu.
12. Prekiauti tik su šventės organizatoriaus įgaliotu atstovu suderintomis prekėmis.

