Rakvere linna päevade Kreisilaada juhend kauplejatele 2022
Alus: Rakvere Linnavalitsuse korraldus 7. veebruar 2022 nr 64 “Rakvere linnapäevade laada kaupade
ja teenuste müügi kord“.
Kreisilaat toimub:
Toimumiskoht:
Laat on avatud:

11. ja 12. juunil 2022. a
Rakveres Kastani puiesteel ja Kirikupargis
L 11. juunil 2022 kella 10.00 – 17.00
P 12. juunil 2022 kella 10.00 – 15.00

Laata korraldab:
Laada info:
Kontakt e-mail:

Rakvere Kultuurikeskus
http://rakverekultuurikeskus.ee/kreisilaat/
kreisilaat@rakvere.ee

Laadale registreerimine:
• Laadale registreerimine algab 7. märts 2022. a. kell 10.00 ning laadale registreerimine lõpetatakse
8. mail 2022. a. südaööl.
• Laadale
registreerimise
ankeet
asub
Rakvere
Kultuurikeskuse
kodulehel:
http://rakverekultuurikeskus.ee/kreisilaat/ .
• Laadale registreerimiseks vajad ID-kaarti.
• Laada korraldajal on õigus lõpetada kauplejate registreerimine müügikohtade lõppemisel
teatades sellest http://rakverekultuurikeskus.ee/kreisilaat/ .
• Müügipileti eest tasumiseks esitab arve Rakvere Linnavalitsus hiljemalt 7 päeva möödudes
registreerimisvormi täitmisest. Kui korraldaja kaupleja registreeringut ei kinnitata, saadetakse
talle vastavasisuline e-kiri.
• Kui registreerimisvormi täitnud ja ära saatnud kaupleja ei ole saanud arvet või teadet
registreeringu kinnitamata jätmise kohta ühe nädala jooksul registreerumisest tuleb teavitada
korraldajat e-posti teel aadressil kreisilaat@rakvere.ee.
• Maksetähtajaks tasutud müügipileti arve garanteerib Teile koha laadal!
Laada-ala ja müügikohad:
• Müügikohad kaubagruppide ja teenuste kaupa on piiritletud vastavalt Rakvere
Kreisilaada müügikohtade plaanile: http://rakverekultuurikeskus.ee/kreisilaat/ .
• Müügikohad on laada-alal korraldaja poolt tähistatud.
• Laada korraldaja teavitab kauplejat müügikoha asukohast 7 päeva enne laada toimumist.
• Laada korraldaja poolt määratud müügikoha mittesobivuse korral kauplejale müügipileti
maksumust ei tagastata.
Laada hommik:
• Kauplejaid hakatakse laada-alale (Kirikuparki ja Kastani puiesteele) lubama:
11. juunil kell 6.00-9.30, mil toimub ka müügikohtadele paigutumine.
Parkimine ei ole lubatud:
• Laada-alale parkimine on lubatud üksnes erandkorras ja korraldaja loal.
Sõiduk (kauba jms veoks) tuleb laada-alalt ära viia hiljemalt:
11. juunil 2021. a kell 9.30 ja
12. juunil 2021. a kell 9.30.

•
•

Määratud kellaajaks ära viimata sõiduk teisaldatakse. Teisaldamise ja hoiukulud tasub sõiduki
valdaja/kasutaja.
Laada-alale parkimise vajadus peab olema põhjendatud ning sellekohane taotlus ja põhjendus
peab olema esitatud registreerimistaotlusel (lahtris: Oluline info korraldajale).
Laada-alale parkimise taotluse rahuldamise korral saadab korraldaja kinnituse ja märgib antud
kooskõlastuse täiendava tingimusena müügipiletile.

Elektrit kauplejatele ei pakuta:
• Korraldaja ei kindlusta kauplejaid elektritarbimise võimalusega.
• Kaupleja võib müügikohal kasutada enda tarbeks generaatorit, kui sellest on registreerimisvormil
eelnevalt korraldajat teavitatud ning selleks on saadud korraldaja kooskõlastus.
Müügikoht:
• Müügikohas tohib pakkuda ja müüa ainult müügipiletil märgitud kaupu ja teenuseid,
vastasel juhul on laada korraldajal õigus müügipileti kehtivus peatada. Kui kaupleja kaup või
teenus ei vasta tema registreerimistaotluses esitatule, on korraldajal õigus müügipilet kehtetuks
tunnistada ja korraldaja ei maksa müügipileti maksumust tagasi.
• Kauplejatel on kauba väljapanemiseks ja teenuse osutamiseks endal vajalik inventar.
• Kaupleja kohustub hoidma korras enda müügikoha ja tagama selle esteetilise väljanägemise s.t
kauba ja teenuse osutamiseks vajalike materjalide transpordiks kasutatud kastid, alused jne on
varjatud.
• Laadal kauplejad vastutavad oma personali ja asjade turvalisuse eest.
• Alkohoolse joogi müümisel vastutab kaupleja selleks vajalike lubade ja registreeringute
olemasolu eest.
Laada korraldus:
• Laadal saavad osaleda kauplejad, kes täidavad ja saadavad ära registreerimisvormi ning
ostavad müügipileti. Korraldaja eelistab kodumaiseid käsitöö- ja väikeettevõtjad, kelle
toodang ei ole imporditud ega masstoodang.
• Laadal on müügikohtade arv piiratud. Kui registreerujaid on rohkem kui müügikohti, siis
teeb valiku korraldaja, tagades võimalikult mitmekesise kauba ja teenuse valiku.
• Laada esimesel päeval on vabade kohtade olemasolul võimalik osta (sularahas või pangakaardiga)
laada korraldajalt ühe või kahepäevane müügipilet. Laada teisel päeval müügipiletite kohapealset
müüki ei toimu.
• Kui COVID-viiruse uue laine korral laat ära jääb, kantakse raha müügipileti ostjatele tagasi.
Müügipilet:
• Müügipilet annab kauplejale õiguse müüa talle eraldatud müügikohas ainult registreerimisvormil
esitatud ja müügipiletil näidatud kaupu ja teenuseid.
• Müügipileti eest tasumiseks esitab arve Rakvere Linnavalitsus hiljemalt 7 päeva möödudes
registreerimisest.
• Kauplejatele, kellel on müügipileti arved õigeaegselt tasutud, saadetakse 7 päeva enne laada
toimumist müügikoha asukoht ja müügipilet e-kirjaga.
• Müügipileti hinnale ei lisandu käibemaksu.
• Müügipiletile kantakse järgmised andmed:
laada korraldaja nimi ja asukoht;
kaupleja nimi, registrikood või isikukood, kaupleja asukoht;
müügipileti number;

•
•
•
•
•
•

müügikoha asukoht;
müügikohas müüdavate kaupade ja/või teenuste loetelu
müügipileti hind
müügikoha meetrid
generaatori kasutamise kooskõlastus
erandkorras laada-alale parkimise kooskõlastus.
Müügipilet peab kogu laada toimumise ja kauba müümise ning teenuse osutamise aja olema
müügikohal väljas nähtaval kohal.
Kinnitatud registreeringuga saadud müügikoha ja/või müügipileti edasimüük on keelatud. Keeldu
eiranud kauplejat müügikohale ei lubata.
Müügipileti hinna kehtestab Rakvere linnavalitsus korraldusega.
Laadale tulemata jätmise korral müügipileti hinda ei tagastata.
Tasuta müügipileti taotlemise tingimused kehtestab Rakvere linnavalitsuse korraldusega.
Tasuta müügipileti soetamine toimub samaselt teiste kauplejatega.

