PIETEIKUMS FESTIVĀLA
ĒDINĀŠANAS ZONAI
POSITIVUS FESTIVALS 2016

Positivus ir 3 dienu mūzikas festivāls, kas ik gadu Salacgrīvā jūras krastā pulcē
tūkstošiem apmeklētāju un ļauj klātienē baudīt gan pasaulslavenu mākslinieku,
gan vēl jaunu un mazpazīstamu mūzikas talantu sniegumu. Tas ir lielākais mūzikas
notikums Baltijas valstīs, kuru apmeklē 30 000 cilvēku.

2016. GADA FESTIVĀLA ĒDINĀŠANAS ZONAS

LIELĀ ĒDINĀŠANAS
TELTS/ FOODCOURT
telts izvietojums un
lielums kā 2015. gadā

TELŠU PILSĒTIŅAS
ĒDINĀŠANAS ZONA
novietojums un lielums
kā 2015. gadā

FOOD TREILER PARK
FESTIVĀLA TERITORIJĀ
novietojums un lielums
kā 2015. gadā

Ēdinātāju izvēles kritēriji:

FRESH GARDEN
FESTIVĀLA TERITORIJĀ
novietojums
kā 2015. gadā

ēdienkarte daudzveidīga piedāvājuma nodrošināšanai festivālā, pieredze lielos pasākumos,
tirdzniecības vietas vizuālais noformējums.

LIELĀ ĒDINĀŠANAS ZONA
ZONAS SATURS:

visa veida ēdinātāji

ZONAS REALIZĀCIJA:

maksimālais vietu skaits – 13, kur:
2 vietas ar tirdzniecības letes garumu 10 m
11 vietas – ar tirdzniecības letes garumu 5 m

FESTIVĀLA ORGANIZATORI NODROŠINA:

lielo telti
elektrības pieslēgumu pēc pieprasījuma
tirdzniecības leti (1 m augstumā, 1 m platumā),
galdus un solus apmeklētājiem (skaits kā 2015. gadā),
apgaismojumu apmeklētāju zonā, telts noformējumu
apmeklētāju zonā
12 bezmaksas aproces darbiniekiem tirdzniecības
vietā ar letes garumu 5 m, 24 bezmaksas aproces
darbiniekiem tirdzniecības vietā ar letes garumu 10 m

ĒDINĀTĀJS NODROŠINA:

savas tirdzniecības vietas apgaismojumu un
noformējumu pēc festivāla noteiktā standarta
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TIRDZNIECĪBAS IZMAKSAS:

nomas maksa ar elektrības pieslēguma izveidi
tirdzniecības vietai ar tirzniecības leti:
5 m garumā – 2800 EUR* + PVN
10 m garumā – 5500 EUR* + PVN
apmaksa 50% noslēdzot līgumu / 50% – līdz 1. jūlijam

ELEKTRĪBAS PATĒRIŅA IZMAKSAS:

fiksēta maksa 50 EUR + PVN par 1 kW				
(par visu tirdzniecības laiku)
apmaksa – līdz 1. jūlijam
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GROUND

TIRDZNIECĪBAS VIETA:

Tirdzniecības vietu, kuru iegūst tirgotājs,
nosaka festivāla organizators pēc savas izvēles.
Ja tirgotājs izvēlas noteiktu tirdzniecības
vietu, to iespējams iegādāties, solot par šo
tirdzniecības vietu lielāku nomas maksu. Ja uz
noteiktu tirdzniecības vietu pieteikušies vairāki
tirgotāji, noteikto vietu iegūst tas tirgotājs, kas
solījis un apmaksājis augstāko nomu.

FRESH GARDEN
ZONAS SATURS:

fresh / raw food
netirgo alkoholiskos dzērienus

ZONAS REALIZĀCIJA:

maksimālais vietu skaits – 6
vietas lielums 3x3 m telts

FESTIVĀLA ORGANIZATORI NODROŠINA:
elektrības pieslēgumu pēc pieprasījuma
apgaismojumu apmeklētāju zonā
6 bezmaksas aproces darbiniekiem

ĒDINĀTĀJS NODROŠINA:

zonas noformējums: teltis (maksimālais
izmērs 3x3 m) ar ēdinātāja saturam atbilstošu
noformējumu un redzamu ēdienkarti,
piemēram, uz tāfeles vai tāfeles banera
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ELEKTRĪBAS PATĒRIŅA IZMAKSAS:
fiksēta maksa 50 EUR*+ PVN par 1 kW
(par visu tirdzniecības laiku)
apmaksa – līdz 1. jūlijam
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TREILERU PARKS
ZONAS SATURS:
ātrā ēdināšana

ZONAS REALIZĀCIJA:

maksimālais vietu skaits – 8 + 4

ZONAS NOFORMĒJUMS:

Zonas noformējumu veido ēdinātāju treileri,
piekabes, busi. Apmeklētāju zona – ar sēdvietām
labiekārtota un gaumīgi noformēta sēdvietu/
stāvvietu zona pie treilera. Izmantojiet lentes,
lampiņas, karogus, dabiskus materiālus, dažāda
tipa galdus vai stāvgaldus ar krēsliem.

FESTIVĀLA ORGANIZATORS NODROŠINA:
elektrības pieslēgums pēc pieprasījuma
8 bezmaksas aproces darbiniekiem
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TELŠU PILSĒTIŅAS
ĒDINĀŠANAS ZONA
ZONAS SATURS:

visa veida ēdinātāji

ZONAS REALIZĀCIJA:

maksimālais vietu skaits – 10
vietas lielums 5x5 m telts

FESTIVĀLA ORGANIZATORI NODROŠINA:
tirdzniecības telti 5x5 m
elektrības pieslēgumu pēc pieprasījuma
galdus un solus
apgaismojumu apmeklētāju zonā
12 bezmaksas aproces darbiniekiem

ĒDINĀTĀJS NODROŠINA:

savas tirdzniecības vietas noformējumu
atbilstoši festivāla noteiktajam standartam
apgaismojumu
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TIRDZNIECĪBAS IZMAKSAS:

nomas maksa ar elektrības pieslēguma ierīkošanu –
2200 EUR* + PVN
apmaksa: 50% noslēdzot līgumu, 50% – līdz 1. jūlijam

ELEKTRĪBAS PATĒRIŅA IZMAKSAS:
fiksēta maksa 50 EUR* + PVN par 1 kW
(par visu tirdzniecības laiku)
apmaksa – līdz 1. jūlijam
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TIRDZNIECĪBAS VIETA:

Tirdzniecības vietu, kuru iegūst tirgotājs,
nosaka festivāla organizators pēc savas izvēles.
Ja tirgotājs izvēlas noteiktu tirdzniecības vietu,
to iespējams iegādāties, solot par šo tirdzniecības
vietu lielāku nomas maksu. Ja uz noteiktu
tirdzniecības vietu pieteikušies vairāki tirgotāji,
noteikto vietu iegūst tas tirgotājs, kas solījis un
apmaksājis augstāko nomu.

VAIRĀK
INFO
food@positivus.com
PIETEIKUMA
ANKETA
https://www.positivusfestival.com/foodcourt

