Umsókn um stæði fyrir sölutjöld.
Undirritaður óskar eftir stæði fyrir sölutjald á 17. júní 2017.
Nafn félags/samtaka:_____________________________________________________________________
Kennitala :_______________________Heimili :____________________________Sími :______________
Ábyrgðamaður :_________________________________Kennitala: _______________________________
Sími :_______________ ( Ef kt. er ekki gefin upp, er umsókn ekki tekin gild) Netfang :_______________
Lýsing á sölutjaldi :______________________________________________________________________
Hvað skal selja :_________________________________________________________________________
Sölusvæði :

Svæði 1 : Austurvöllur

Svæði 2 : Fríkirkjuvegur

Svæði 3 : Hljómskálagarður

Öll svæði eru með söluleyfi frá 10:00 þangað til að dagskrá líkur. Ekki verður hægt að flytja sig á milli svæða.
Ákveðin fjöldi tjalda er á svæðinu og er dregið um staðsetningu innan svæðisins. Sæki fleiri um, en tjaldafjöldi segir til um er dregið úr
innsendum umsóknum. Ekki er hægt að færa á milli svæða. Raða skal upp frá 1-3 eftir hvaða sölussvæði umsækjandi vill vera á
Jafnframt skuldbindur undirrritaður sig til að fullnægja eftirgreindum skilyrðum :
1. Tjöld séu hrein og óheimilt er að hefja starfsemi nema búnaður söluaðila hafi verið skoðaður og viðurkenndur af heilbrigðiseftirliti
Reykjavíkur.
2. Mælst er til þess við leyfishafa að ekki verði seldar flautur og önnur hávær leikföng.
3. Sælgæti sé flutt innpakkað á sölustað og selt þannig. Gætt sé fyllsta hreinlætis í sambandi við flutning, geymslu og sölu á allri neysluvöru.
4. Afgreiðslufólk sé snyrtilegt og klætt hreinum hlífðarfatnaði. Heilbrigðiseftirlitið mælist til þess að í hverju tjaldi, þar sem selt er sælgæti eða
annar matarkyns, sé handþvottakvoða og pappírsþurrkur.
5. Öll lausasala á vörum eða sælgæti er óheimil utan tjaldanna og á hátíðarsvæðinu.
6. Allt sem söluaðila tilheyrir skal flutt á brott og hreinsun á svæðinu hafi farið fram 30 mín eftir að dagskrá líkur á 17. Júní
7. Aðilum er skylt að sýna fulltrúa nefndarinnar búnað sinn sé þess krafist.
8. Óheimilt er að selja drykkjarvörur á glerflöskum.
9. Mér er ljóst að leyfi fyrir veitingatjöldum er bundið því skilyrði að ekki séu seldir neinir þeir hlutir sem að dómi Þjóðhátíðarnefndar geti sett
óviðeigandi svip á hátíðarhöld dagsins 17. júní.
10. Heimilt er að selja eftirtaldar vörur : Innpakkað sælgæti, gosdrykki, innpakkaðan ís, pylsur, ávexti, barnafána, blöðrur og leikföng.
11. Leyfishafa er skylt að standa skil á virðisaukaskatti vegna allrar sölu úr tjaldinu. Tollstjóraembættinu í Reykjavík er sendur listi yfir
leyfishafa vegna uppgjörs á virðisaukaskatti.
12. Mér er ljóst að brot á þessum skilyrðum varðar missi sölustæðis fyrivaralaust.
13. Skila ber tjöldum hreinum í lok leigutíma, óheimilt er að líma á tjalddúkana, leigutaki ber ábyrgð á sölutjaldinu á leigutíma sem
telst frá móttku tjalds kl. 10.00 að morgni 17. júní , til skila að kvöldi 17 júní. Stranglega er bannað að skilja eftir rusl í og við
tjaldið!

Gjald fyrir söluleyfi er :

kr. 40.000,-

innifalið tjald, uppsett með söluborði

Reykjavík,

2017

Skilist fyrir 26. maí kl. 16.00
(að Hraunbæ 123 eða í tölvupósti)

_______________________________
Undirskrift ábyrgðarmanns

Útdráttur fer fram 29. maí kl. 15.00
(í Skátamiðstöðinni hraunbæ 123)

ATH ! Greiða ber gjaldið fyrir 26. maí,

_______________________________
Leyfi veitt : f.h. ÍTR og SSR

Leyfi verður ekki afgreitt án greiðslu!
(Gjald leggist inn á reikning 0313-26-015484, kt. 580269-7029)

Skátasamband Reykjavíkur
www.ssr.is
www.skataland.is
s: 577-4500

