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STADIN SILAKKAMARKKINOIDEN 2019 HAKUOHJE,
AVAJAISPÄIVÄN KAHVILA- JA RUOKAMYYNTIPAIKAT
Stadin Silakkamarkkinat järjestetään Helsingin Kauppatorilla 6.–12.10.2019 su–pe klo 9–19 ja la klo 7–15.
Silakkamarkkinoiden avajaissunnuntaille 6.10. voi hakea Kauppatorilta kahvila- tai ruokamyyntipaikkaa.
Kahvila- ja ruokamyyntipaikkojen haku on avoinna 13.–26.8.2019. Käsittelemme hakemukset vasta hakuajan päätyttyä, joten saapumisjärjestyksellä ei ole väliä. Aikaisempina vuosina markkinoille osallistuneilla
myyjillä ei ole etuoikeutta myyntipaikkaan, vaan käsittelemme kaikki hakemukset tasavertaisina.
Valinnassa painotamme kahviloita ja ruokamyyjiä, joissa toistuu tapahtuman luonteeseen ja arvoihin sekä
kotimaiseen syyssesonkiin sopivat herkut. Haemme 2–3 kahvilanpitäjää, joilla on valikoimissaan esim.
lettuja tai vohveleita, sekä 4–5 ruokamyyjää, joilla on vähintään yksi lämmin kala-annos valikoimissaan.
Silakkamarkkinoilla on käytössä Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Silakkamarkkinoilla näkyy vahvasti
ympäristöystävällisyys, jonka toivomme näkyvän toimijoiden tarjonnassa esim. lähi-, luomu- tai kasvisruokana. Edellytyksenä on, että valituilla toimijoilla on biohajoavat astiat ja aterimet käytössä.
Täytäthän hakemuksen huolellisesti. Myös kuvamateriaalia esimerkiksi annoksista kannattaa liittää mukaan hakemukseen. Ilmoita lomakkeessa, mikäli käytät nestekaasua. Omien aggregaattien käyttäminen
on kielletty.
Voit lähettää hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen
laura@mirricreative.com (otsikoksi Stadin Silakkamarkkinat)
tai postitse osoitteeseen:
Helsingin tapahtumasäätiö
Kalevankatu 6 A
00100 Helsinki
Tapahtuman järjestäjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä saapunut hakemus. Ilmoitamme päätökset
valinnoista kaikille hakeneille viimeistään viikolla 36. Valituille myyjille lähetämme kahvila- tai ruokamyyntipaikkaa koskevaa lisätietoa sekä laskun, jonka tulee olla maksettuna laskussa merkittyyn eräpäivään
mennessä.
Hakemusten tulee olla perillä maanantaihin 26.8.2019 mennessä.
Huolehdithan, että erikseen lähetetyistä liitteistä käy ilmi hakijan nimi.
Tiedot kahvilapaikasta
• Myyntiaika sunnuntaina 6.10.2019 klo 9-19
• Paikan koko 13 m x 9 m
• Hinta 520 € + ALV 24 %
• Hinta sisältää sähkön ja torilta löytyy vesipiste
Hakijat sitoutuvat:
• selvittämään itse etukäteen myyntitoimintaan liittyvät velvoitteet (vero-, työnantaja-, ympäristö- ja
terveysviranomaiset)
• tekemään tarvittavat ilmoitukset elintarvikeviranomaisille
• pitämään kahvilapaikan yleisölle avoinna Silakkamarkkinoiden avajaispäivän myyntiaikana sunnuntaina 6.10.2019 klo 9-19
• käyttämään biohajoavia astioita ja aterimia
• lajittelemaan jätteensä oikein.
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