KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST
aneb den regionálního značení (nejen) Ústeckého kraje
Organizační pokyny – venkovní akce
prodejci, účastníci
Místo konání
Chomutov, náměstí 1. máje, čtvrtek 11. května 2017 od 9 do 17 hodin
GPS: 50.4608222N, 13.4168575E
Mapa: https://mapy.cz/s/1Cb0T

Rozmístění stánků
Svůj stánek naleznete na přiloženém plánku „tržiště“. Každý stánek má svoje
pořadové číslo, umístění prodejců do stánků je v něm určeno (příloha). Při příjezdu se
obracejte na pořadatelskou službu.

Navážení zboží
Navážet zboží je možné od 7 hodin a nejpozději v 8:30 musí být všechny stánky připravené.
Po navezení zboží do stánků prodejci zaparkují svoje auta na veřejných parkovištích v okolí
místa konání.

Podium
Příjezd v 7 hodin, podium bude postaveno do 8 hodin.

Ozvučení
Bude zajištěno (nainstalováno) nejpozději do 8:45 hodin.

Parkování
Parkování je individuální na veřejných (vesměs placených)parkovištích1. Na náměstí se
parkovat během akce nesmí, pouze navést zboží. Přikládáme plánek, kde v okolí je možné
zaparkovat.
V případě potřeby Vám poradí i pořadatelská služba.
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Přičemž nebudou vybírány žádné poplatky za zapůjčení stánku ani za tržní místo.

WC
Zajištěno na veřejných WC. Budova informačního centra zezadu.
Umístění naleznete na mapě: https://mapy.cz/s/1CbLT

Pitná voda
Zajištěna na veřejných WC.

Odpady
Směsný odpad – do předem určených nádob (v prostorách náměstí budou umístěny nádoby
na odpady (plastové) s vyměnitelnými plastovými pytli. Ty pořadatelé v případě potřeby
budou měnit.
Odpad živočišného původu – v případě, že takový vznikne, budete kontaktovat pořadatele.

Pořadatelé
Budou 4 v prostorách náměstí a budou Vám k dispozici, pokud něco budete potřebovat.
Budou oblečeni do reflexních vest.

Ukončení akce
V 17 hodin. Do té doby nebudou prodejci stánky opouštět (vezměte si s sebou tolik zboží, aby
Vám stačilo na celý den).
Celá akce bude moderována. Moderátor bude „dělat“ rozhovory s prodejci a taky drobné soutěže. Je
zajištěn doprovodný program, během dne budou probíhat „dílničky“ u některých stánků a zábavný
program pro děti
Pokud máte možnost, vezměte si s sebou ke stánku pro sebe nějaké židličky .

Kontakt:
Telefon: 724 960 964, 606 388 057
E – mail: info@maskaszk.cz

Poplatek za zapůjčení stánku ani za tržní místo nebude vybírán.
Děkujeme za respektování organizačních pokynů a těšíme se.
Pořadatelský tým

Akci pořádá MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov za
finanční podpory Ústeckého kraje. Nad akcí převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček a primátor SMCH JUDr. Marek Hrabáč.

