1

TARTU HANSALAAT 2020 ÜLDTINGIMUSED
Hansalaata, kaubandustegevust ja Tartu Hansapäevade kultuuriprogrammi korraldab Tartu
Linnavalitsuse kultuuriosakonna allasutus Tiigi Seltsimaja (edaspidi Korraldaja).
Tartu Hansalaadale (edaspidi Üritus) on lubatud ainult registreeritud kauplejad, kes on
müügipileti eest õigeaegselt tasunud.
1) ÜRITUSE TOIMUMISE AEG JA KOHT
18. ja 19. juulil 2020 Tartu Raekoja platsil, kesklinnas Emajõe vasakul kaldal, Küüni
tänaval, Uueturu pargis, Kaubahoovi (kesklinna) pargis.
2) KAUPLEMISE AEG, LIGIPÄÄS ALALE
Kaupleja on kohustatud kauplema oma müügikohas mõlemal laada toimumise päeval
allolevatel kellaaegadel, v a juhul, kui ei lepita Korraldajaga jooksvalt kokku teisiti:
L, 18. juulil ajavahemikus 10.00–20.00;
P, 19. juulil ajavahemikus 10.00–16.00.
Kui kaupleja ei ole oma müügiplatsi hõivanud 18. juulil 9.15-ks või pole oma
hilinemisest Korraldajat telefoni teel teavitanud, on korraldajal õigus anda tema
müügiplats teisele kauplejale.
Kauplemiskoha eest tähtaegselt tasunud kehtivat müügipiletit omav kaupleja pääseb
autoga kauba laadimiseks Ürituse territooriumile järgmiselt:
18. juulil 6.00–9.30;
18. juulil 20.00–21.30;
19. juulil 6.00–9.30;
19. juulil 16.30–00.00.
Muudel aegadel pääseb Ürituse territooriumile ainult ilma sõidukita.
Lisainfot parkimise korralduse kohta saadab korraldaja kauplejatele enne Ürituse
toimumist.
3) KAUPLEJA KOHUSTUB:
3.1. Kaupleja on kohustatud lähtuma oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja
muudest asjakohastest määrustest ning eeskirjadest.
3.2. Kaupleja peab omama kõiki kaubandustegevuseks vajalikke lube ning täitma kõiki
seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid. Kaupleja vastutab õigusaktides
sätestatud nõuetega tutvumise ja nende täitmise eest. Toidukaubaga kauplejatel tuleb
Veterinaar- ja Toiduametile esitada nõutud teavitus.
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3.3. Telkide, rajatiste ja muude atraktsioonide kasutamine, mis eeldab vaiade maasse
löömist, tuleb eelnevalt Korraldajaga kooskõlastada. Kooskõlastamata jätmise korral
on Korraldajal õigus nõuda kauplejalt kahjutasu tekitatud kahju ulatuses.
3.4. Vajalikud pikendusjuhtmed elektrikilbist kaupleja elektrit vajavate seadmeteni tagab
kaupleja (maksimaalne kaugus elektrikilbist kauplemiskohani on 50 jm). Kauplejal on
kohustus oma juhtmed korralikult katta, et tagada nende ohutus. Kõik seadmed ja
pikendusjuhtmed peavad vastama eurostandardile. Korraldajal on õigus teostada
järelevalvet, teha ettekirjutusi ning rakendada sanktsioone elektri mitteandmise näol.
Kaupleja on kohustatud oma elektrivajadusest teavitama Korraldajat kauplemiskohta
taotledes. Hilisemaid elektritellimusi ei pruugi Korraldaja rahuldada.
3.5. Kaupleja tekitatud prügi (sh taara, pappkastid, toidunõud jne) viimise eest
prügikonteinerisse vastutab kaupleja. Kauplejal on kohustus mahulised pakendid (nt
pappkastid) enne prügikonteinerisse panekut lahti võtta ja kompaktseks muuta. Juhul
kui kaupleja antud kohustust eirab, on Korraldajal õigus nõuda kauplejalt sisse
lisakulud täiendava prügiveo kulu eest.
3.6. Ürituse ajal vastutab kaupleja renditud müügipinna aluse ala ning 2m raadiuses
müügipinda ümbritseva ala pideva koristuse eest. Korraldajal on õigus kauplejalt
rikutud ala korrastamise kulud sisse nõuda.
3.7. Kaupleja on kohustatud kaitsma oma müügikoha alust pinda toidu valmistamise ja
/või muu tegevusega seoses tekkida võivate kahjustuste eest. Korraldajal on õigus
nõuda rasva ja muude toidujäätmetega või muul moel rikutud pinna puhastamise
ja/või korrastamisega seotud kulud sisse kauplejalt.
3.8. Kaupleja on kohustatud kasutama puhast ja korrektset inventari, millel puuduvad
mistahes kaubamärkide tunnused (tekstid, logod), v a juhtudel, kui tegemist on
Üritusel müüdava kaubamärgi enda tunnusümboolika ja nimega.
3.9. Ajavahemikus 18. juuli kell 20.00 kuni 19. juuli kell 10.00 on kaupleja kohustatud
oma kauba kas kauplemisalalt ära viima või müügikoha korralikult sulgema
kindlustamaks kauba turvalisuse. Ürituse kauplemisalal on tagatud turvateenus, ent
Korraldaja ei võta vastutust kauplejate vara eest. Korraldaja soovitus on ööseks kaup
kauplemisalalt ära viia.
3.10. Kaupleja on kohustatud pärast Ürituse lõppemist kaasa viima kõik kauplemiseks
kasutatud vahendid ja inventari. Ürituse territooriumile ilma eelneva kokkuleppeta
jäetud tarvikud, materjalid vms viib Korraldaja territooriumilt ära kaupleja kulul.
4) KAUPLEJAL ON KEELATUD:
4.1. Muuta kauplemiskoha ilma Korraldaja loata. Juhul kui kaupleja muudab oma
kauplemiskohta ilma Korraldaja loata, on Korraldajal õigus kaupleja laadalt
kõrvaldada, kauplemiskoha eest makstud tasu kauplejale ei tagastata.
4.2. Müüa suhkruvatti, jäätist, jääjooke ja muid külmutatud tooteid või kasutada neid oma
müüdava toote komponendina ilma Korraldaja eelneva nõusolekuta.
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4.3. Müüa karastusjooke (sh vesi, mahlad ja mahlajoogid) ja lahjasid alkohoolseid jooke
(kuni 21 kraadi) ilma Korraldaja eelneva nõusolekuta.
4.4. Teostada iseseisvalt elektriühendust Ürituse territooriumile paigaldatud
elektrikilpidesse. Iga tuvastatud rikkumise eest on Korraldajal õigus kauplejat
trahvida summas 320 €, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Ühendusi on
lubatud teostada ainult selleks volitatud isiku(te)l.
4.5. Lahtise tulekolde tekitamine. Samuti on keelatud panna kustutamata sütt
prügikonteineritesse või tekitada muul viisil tuleohtlikku olukorda. Kohustuslik on
omada tulekolde kõrval pulberkustutit.
4.6. Kasutada sadevee kanalisatsiooni restkaeve orgaaniliste ja muude jäätmetega
saastatud vedelike utiliseerimiseks. Kaupleja kohustub nimetatud heitvee koguma ja
lahkudes kaasa võtma. Keelu eiramisel on Korraldajal õigus Kauplejat trahvida 320 €
ulatuses, millele lisandub seadusejärgne käibemaks (laadaala on videovalve all ja
tegevused on tuvastatavad).
5) KORRALDAJA KOHUSTUB:
5.1. Tagama Kauplejale puhta vee olemasolu Ürituse alal.
5.2. Tagama kokkulepitud määras elektrivajaduse olemasolu.
5.3. Tagama ligipääsu Kauplejale Ürituse alale punktis 2 nimetatud aegadel.
5.4. Väljastama Kauplejale müügipileti ning määrama kauplemise asukoha.
5.5. Tagama Ürituse alal turva- ja heakorrateenuse (üldkoristuse) ja prügikastide
olemasolu.
6) KORRALDAJAL ON ÕIGUS:
6.1. Mitte lubada Üritusele kauplejaid, kes rikuvad kauplemiskohale esitatud nõudeid
ja/või müüvad registreerimistaotluses mitte märgitud kaupa. Kauplemiskoha eest
makstud tasu selliste rikkumiste korral kauplejale ei tagastata.
6.2. Mitte lubada Üritusele kauplejaid, kellel on tasumata Üritusel kauplemiseks õiguse
andev makseteatis.
6.3. Vajadusel 20 meetri raadiuses kauplemiskohti Ürituse kauplemisalal ringi tõsta.
7) REGISTREERIMINE JA ARVELDAMINE
7.1. Taotlusi Üritusel kauplemiseks võetakse elektrooniliselt vastu 17. veebruarist 22.
märtsini (k. a).
7.2. Kaupleja registreerimist Üritusele ja kauplemiskoha olemasolu kinnitab Korraldaja
poolt elektrooniliselt saadetav makseteatis, mis edastatakse hiljemalt 10. aprilliks
2020.
7.3. Müügikoha tagab Kaupleja poolt tähtajaks tasutud makseteatis/arve. Juhul kui arve
on tähtaegselt tasumata, muutub kauplemiskoht automaatselt vakantseks.

