KIIKOISTEN TORISÄÄNNÖT

Toripäivä:
Perjantai klo 14:00 – 18:00
16.08.2013 alkaen toistaiseksi
(loppusyksyn ja talven toripäivistä sovitaan erikseen)
Toripaikkamaksut:
Myyntikoju (3 m x 3 m), kertapaikka (sis. sähkö) 10,00 euroa (sis. alv 24 %)
Myyntikoju (2,5 m x 2 m), kertapaikka (sis. sähkö) 8,00 euroa (sis. alv 24 %)
Kertapaikka 4 m x 4 m (ilman sähköä)
6,00 euroa (sis. alv 24 %)
sähköstä lisähinta 2,00 euroa (sis. 24 %)
Torilla on 6 isompaa myyntikojupaikkaa (3 m x 3 m) ja 4 pienempää myyntikojupaikkaa
(2,5 m x 2 m) sekä kertapaikkoja (4 m x 4 m).
Torivalvoja:
Torimyyntipaikkojen varauksista ja maksuista huolehtii torivalvoja, puh. 040 488 0203.
Torivalvoja perii torimaksut myyjiltä ja tilittää ne pankkiin kaupungin tilille (kuittivihko).
Torivalvojana toimii kulloinkin vuorossa oleva yhdistys ja sen edustaja.
Torivalvontavuoro vaihtuu kalenteriviikoittain ja jatkuu siitä eteenpäin yhden viikon kerrallaan
(maanantaista sunnuntaihin).
Torivalvoja on paikalla torilla perjantaisin koko toripäivän ajan ja viimeistään tuntia ennen
toripäivän alkamista.
Torivalvoja osoittaa kertapaikan sijainnin torimyyjälle.
Torivalvoja huolehtii torin yleisestä ja huolto-/inforakennuksen siisteydestä.
Torivalvojana toimiva yhdistys saa kertakorvauksen kaupungilta kutakin viikkovuoroa kohden.
Torimyyjät:
Torimyyjien tulee itse huolehtia myyntitoimintaansa tarvittavien ilmoitusten tekemisestä ja
mahdollisten lupien hakemisesta.
Tarvikkeiden sekä myynti- ja kuljetusvälineiden peseminen torilla on kielletty.
Torimyyjien on toriaikana huolehdittava myyntitoiminnasta aiheutuneista roskista ja
myyntipaikkansa sekä sen kohdalla olevan asiakastilan siisteydestä.
Myynnistä aiheutuvia liemiä tai nesteitä ei saa päästää valumaan tai kaataa torin maaperään tai
sadevesikaivoihin, vaan ne on kaikki vietävä pois.
Torimyyjän tulee huolehtia siitä, että hänen käyttämänsä myyntikoju tai myyntipaikka jää siistiksi
käytön jälkeen. Jätteet viedään pois alueelta tai niille osoitettuun paikkaan.
Torimyyjä voi pysäköidä autonsa myyntikojun viereen sille osoitettuun paikkaan. Myyntikojujen
väleissä on yhteensä kuusi pysäköintipaikkaa.
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Torikahvio:
Torivalvojana toimiva yhdistys voi ylläpitää torin huolto-/inforakennuksessa pienimuotoista
torikahviota. Torikahvion toripäivittäiset hinnat ovat yhdenmukaiset. Toiminnan ylläpitäjä
huolehtii tarvittavista ilmoituksista tai luvista.
Pysäköinti:
Ajoneuvot tulee pysäköidä niille osoitettuihin paikkoihin.
Moottoriajoneuvojen tyhjäkäynti torialueella on kielletty.
Ajoneuvosta ei saa koitua vahinkoa torin pinnoitteelle eikä se saa liata torialuetta.
Mikäli vahinkoa aiheutuu, aiheuttajan on korvattava vahinko.
Esiintymislava:
Torin esiintymislava on käytettävissä toripäivien aikana ja muulloinkin.
Esiintymislavan käytöstä tulee sopia torivalvojan kanssa.
Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia tilaisuuden järjestämiseen mahdollisesti tarvittavista
luvista asianomaisilta viranomaisilta.
Mahdollinen torimyyntitoiminta toripäivien ulkopuolella:
Tori on käytettävissä tarvittaessa muulloinkin kuin toripäivinä myyntitoimintaan, mutta
pääsääntönä on kuitenkin myyntitoiminnan ajoittaminen varsinaisille toripäiville.
Torin käytöstä muina aikoina tulee sopia torivalvojan kanssa.
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