INFORMACIJA
Pamario krašto žvejo šventės

MUGĖS DALYVIAMS
Tautodailininkų, amatininkų mugė vyks 2017 m. liepos 8-9 dienomis (šeštadienį ir
sekmadienį) Juodkrantėje.
Liudviko Rėzos kultūros centras kartu su Neringos savivaldybe, š.m. liepos 8 dieną (šeštadienį)
Juodkrantės marių krantinėje organizuoja tradicinę „Pamario krašto Žvejo šventę“. Šventės pagrindinis
tikslas apjungti ir suburti visų krantų žvejus, pakviesti kitapus marių krante esančius žvejus. Atplaukę
žvejai iš kitapus marių kranto pasidalins savo paslaptimis, kaip išvirti pačią skaniausią, gardžiausią
žuvienę. Šventės svečiai, dalyviai bus vaišinami pačių žvejų pagal senas tradicijas išvirta žuviene.
Šventėje vyks tautodailininkų mugė, vyks įvairios žuvies gaudymo varžybos, bus organizuojamos
įvairios sportinės rungtys, vakarinis šventinis koncertas, Koncerto metu sveikinimo žodžius tars
garbingi šventės svečiai.
Programa:
Liepos 8 d.
12.00 – 22.00 Tautodailininkų, amatininkų, kulinarinio paveldo meistrų mugė (Juodkrantės krantinėje)
Liepos 9 d.
10.00 – 17.00 Tautodailininkų, amatininkų, kulinarinio paveldo meistrų mugė (Juodkrantės krantinėje)

Kviečiame dalyvauti visus amatininkus, tautodailininkus, liaudies meistrus, tautinio ir
kulinarinio paveldo atstovus, ūkininkus prekiauti tradiciniais gaminiais –maisto produktais,
tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, maisto produktais.

Mugės schema ir vietos.
Mugės išdėstymo schemą ir prekybines vietas tvirtina Neringos savivaldybė.

Būtina turėti baltos spalvos palapinę.
Pirmumo teisė :
 Neįgaliems asmenims turintiems tautodailininkų pažymėjimus ir patiems
prekiaujantiems tik savo pagamintais gaminiais (tik pateikus pažymėjimus);
 Meno mokyklų mokiniams ir studentams prekiaujantiems savo
pagamintais gaminiais (tik pateikus meno mokymo įstaigos pažymėjimą).

Dokumentų pateikimas
Mugės dalyviai, norintys prekiauti, turi pateikti ir mugės metu turėti dokumentus veiklos
vykdymui:
Prekiaujantys maisto produktais – maisto tvarkymo pažymėjimas ar maisto ir
veterinarijos tarnybos leidimas;







Ūkininko pažymėjimas;
Bityno ar žolyno pasas;
Verslo liudijimas;
Individualios veiklos pažymėjimas;
Juridinio asmens pažymėjimas;
Asmens dokumentai ar darbo pažymėjimas.

Informacija ir registracija:
Elektroniniu paštu: mugejuodkranteje@gmail.com arba telefonu 8 469 53448
Paslaugų paketui NEPRIKLAUSO:



Atsakomybė už asmeninį turtą.
Elektros tiekimas, turite susiderinti su AB “Neringos komunalininkas”, tel. pasiteiravimui: 8
469 52239. (Jei reikalinga elektra, būtina pažymėti anketoje).

ŠVENTINĖS MUGĖS METU PRIVALOMA SU SAVIMI TURĖTI ŠIUOS
DOKUMENTUS:
leidimą;
verslo liudijimą/įmonės pažymėjimo kopiją/indiv. veiklos vykdymo pažymėjimą;
jei prekiaujama įmonės vardu, darbo pažymėjimą;
jei prekiaujama maisto produktais – maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo
pažymėjimą.
Pastaba:
Automobiliai privalo būti parkuojami automobilių stovėjimo aikštelėse.
Prekybininkai įsipareigoja:







Rūpintis prekybos vietos švara ir tvarka, saugoti žalią veją, nepilti taukų, apsaugoti nuo ugnies;
Pasirūpinti šiukšlių surinkimu apie savo prekybos vietą;
Laikytis priešgaisrinių ir veterinarinių reikalavimų;
Neprekiauti produkcija stiklinėje taroje;
Produkcija turi atitikti visus higienos reikalavimus;
Turėti visus dokumentus, reikalaujamus LR įstatymų.

Organizatoriaus rekvizitai:
Liudviko Rėzos kultūros centras
L.Rėzos g. 8 B, Juodkrantė
Įst.k. 188211813
www.lrezoskc.lt

