Αίτηση για συμμετοχή Πωλητών στο 1ο Sto5i Flea & Art
Market

Παρακαλώ συμπληρώστε τις πιο κάτω ερωτήσεις και την υπογραφή σας στο τέλος.
Αν έχετε πρόβλημα στην φόρμα ενημερώστε μας στο sto5icollective@gmail.com.

1. Όνομα πωλητή

2. Διεύθυνση

3. Κινητό
4. Email
5. Μέγεθος θέσης που
χρειάζεστε
(επιλέξτε ένα)

80x70cm
80x140cm

6. Σύντομη περιγραφή
των προϊόντων σας
7a. Θέλετε να
πουλήσετε φαγητό;
(επιλέξτε ένα)

Ναι
Όχι

7b. Έχετε άδεια για
να πουλήσετε φαγητό;
(επιλέξτε ένα)

Ναι
Όχι
Δεν εφαρμόζεται
If yes, please write your Registration
Number here : _______________________

Το Event
Το Flea & Art Market θα δέχεται επισκέπτες από τις 12 το μεσημέρι
της Κυριακής 17 του Ιούλη στον εξωτερικό χώρο στο Χάνι του Ιμπραήμ
στην Πάφο.
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Κανάρη 40, Πάφος 8010, Κύπρος
Οι πωλητές μπορούν να έρθουν για στήσιμο από τις 10:00 πμ μέχρι τις
11:00 πμ για να είναι έτοιμοι για το άνοιγμα από τις 11:40 πμ.

Κανονισμοί Συμμετοχής Πωλητών
Κατάληψη της θέσης είναι υποχρεωτική μέχρι τις 3:00μμ εκτός
απροόπτου ή καιρικών συνθηκών.

Αν επιθυμείτε να φύγετε νωρίτερα

είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε κάποιο από τα μέλη του Sto5i.
Παρακαλείστε να έχετε όλα σας τα αντικείμενα/ προϊόντα συγκεντρωμένα
στον χώρο σας.
Η διαχείριση των πληρωμών σας και των φόρων σας (αν πληρώνετε)
είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
Παρακαλείστε να έχετε τικέτες με τιμές και στοιχεία επικοινωνίας
διαθέσιμα για τους επισκέπτες.
Παρακαλείστε να μην αφήσετε πίσω σας σκουπίδια.

Αφήστε τον χώρο σας

όπως τον βρήκατε.
Απαγορεύεται η πώληση κλοπιμαίων, τσιγάρων, καπνών, ζώων και
παράνομων αντικειμένων/ προϊόντων.
Αν τα προϊόντα σας έχουν έντονες μυρωδιές παρακαλούμε να πάρετε όλα
τα μέτρα που χρειάζεται για την εξασφάλιση της υγείας ατόμων με
αλλεργίες.
Κατοικίδια επιτρέπονται. ( Όχι προς πώληση! )

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους του παζαριού.
Παρακαλείστε να μην παρευρεθείτε αν είστε θετικοί στον Κορονοϊό
(COVID-19).

Αν έχετε θετικό τεστ μέσα στην ευδομάδα πριν το Market,

παρακαλώ ενημερώστε μας στο sto5icollective@gmail.com

Πληρωμή
€20/ Θέση (80 x 70 cm)
Περιλαμβάνει: Μισό τραπέζι και δύο καρέκλες.
Ο κάθε πωλητής δικαιούται μέχρι και 2 θέσεις (ολόκληρο τραπέζι)
Η κάθε θέση μπορεί να μοιραστεί μέχρι και σε δύο πωλητές.
Πληρωμή σε μετρητά την ημέρα του παζαριού.

Με την υπογραφή σας συμφωνείτε στους πιο πάνω κανονισμούς
λειτουργίας του Sto5i Flea Market στις 17/07/2022.

____________________________
Υπογραφή πωλητή

__________________
Ημερομηνία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Σαλώμη Άμπτου / 00447522418836/ 0035799993346/ lazyzoot@gmail.com /@lazyzoot
Ελένη Μαύρου / elenimavros@gmail.com / @elenimavros

