1. Miejsce handlowe wyznaczone jest przez pracowników recepcji Zamku w Mosznej i zależne jest od dostępności terenu.
2. W przypadku uznania przez pracowników Zamku w Mosznej, że sprzedawane towary nie są adekwatne do miejsca, zastrzegamy
sobie prawo odmówienia wynajęcia powierzchni.
3. Osoba/firma chcąca handlować musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą.
4. Zainteresowani wynajęciem powierzchni są zobowiązani do wypełnienia formularza: „Formularz osoby/firmy wynajmującej
powierzchnie w celach handlowych od Spółki Moszna Zamek”.
5. Do formularza należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających legalność gospodarczą
6. Formularz wraz z załącznikami, o którym mowa w pkt. 4 i 5 należy dostarczyć do siedziby Spółki bądź wysłać drogą
elektroniczną na adres: recepcja@mosznazamek.pl, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem wynajmu powierzchni do handlowania.
7. Obowiązuje również rejestracja telefoniczna najpóźniej dzień przed rozpoczęciem wynajmu powierzchni pod numerami
telefonów: tel.: +48 77 552 07 77 tel.: +48 77 466 96 79 tel.: +48 77 466 96 78
8. Ceny za wynajem powierzchni są następujące: - dni wolne od pracy (Weekendy, Święta) 75 zł/m.b. za jeden dzień, każdy
rozpoczęty metr powierzchni to kolejne 75 zł - w dni pracujące (powszednie) 50 zł/m b. za jeden dzień, każdy rozpoczęty metr
powierzchni to kolejne 50 zł. W przypadku wynajęcia powierzchni zlokalizowanej na terenie tzw. trójkąta obowiązuje opłata 15 zł
brutto/m b. za jeden dzień, każdy rozpoczęty metr powierzchni to 15 zł brutto.
9. Przyłączenie do prądu powoduje zwiększenie opłaty o 20 zł. Ten fakt należy zgłosić na dzień przed rozpoczęciem wynajmu
handlu, podczas telefonicznej bądź osobistej rejestracji na recepcji w Zamku w Mosznej.
10. W dzień wynajmu miejsca do handlowania należy rozpakować swoje stoisko do godziny 10:00 oraz należy przeparkować
samochód na miejsce wskazane przez pracownika recepcji.
11. Wynajem powierzchni do handlowania należy zakończyć nie wcześniej niż o godzinie 17:00.
12. W przypadku nie sprzyjających warunków. pogodowych lub sytuacji losowych dopuszcza się wcześniejsze zakończenie handlu.
13. Opłaty za wynajem dokonuje się z góry, tj. przed rozpoczęciem handlu w recepcji.
14. Osoby obsługujące stoisko handlowe są zobowiązane do kulturalnego obsługiwania przybyłych turystów. W przypadku
wykorzystywania przez osoby handlujące na terenie około zamkowym: namiotów, parasoli itp., Moszna Zamek Sp. z o.o.
wymaga aby były one w odcieniach koloru beżowego lub ecrue, w przypadku niespełnienia tego warunku zastrzegamy sobie
możliwość niewyrażenia zgody na wynajem powierzchni handlowej
15. Każdy wynajmujący jest zobowiązania do posiadania swojego pojemnika na odpady. W przypadku jego braku Moszna
Zamek Sp. z o.o. do opłaty za wynajem powierzchni doliczy 20 zł dodatkowej opłaty.
16. Moszna Zamek Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na handel przez firmę/osobę bez podawania
przyczyny.
17. Miejsca do handlowania są ograniczone.

www.mosznazamek.pl

