 קול קורא –הקמת דוכנים לממכר ארבעת המינים וקישוטי סוכה בלבד,
במתחם השוק העירוני באר-שבע

חברת יעדים  -החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר-שבע המשמשת עבורה זרוע ביצוע בניהול
אזורי התעשייה ,בניהול השווקים העירוניים (השוק העירוני ,השוק הסיטונאי) ,קידום יזמים
ויוזמות ,פיתוח ושדרוג אזורי התעשייה הוותיקים והחדשים והתחדשות השוק העירוני (להלן:
"החברה"),
מודיעה בזאת על הקמת יריד לממכר ארבעת המינים וקישוטי סוכה בלבד ,במתחם השוק
העירוני בבאר-שבע ,אשר יחול בין הימים  10-11/10/2019ו –  ,13/10/2019י"א ,י"ב ו -י"ד
בתשרי תש"פ.
מיקום הקמת הדוכנים יקבע ע"י החברה במקום ייעודי ליריד מבעוד מועד ועפ"י שקול דעתה
הבלעדי של החברה.
עלות הדוכן ₪ 700 :בתוספת מע''מ ,לכל ימי הפעילות.
הרישום והתשלום לדוכנים יערך במשרדי החברה בכתובת רח' בן צבי  ,4ב''ש בימים א' – ה' בין
השעות .15:00 – 9:00
לשם הרישום יש למלא טופס רישום המצ''ב מטה ,ולהגישו במשרדי החברה עד ליום ראשון ,כ"ב
באלול תשע"ט  22.9.2019בשעה14:00 :
לא יינתן החזר כספי לאחר הרישום.
מספר הדוכנים מוגבל.
בהתאם ביום  ,24.9.2019בשעה  ,12:00תתקיים הגרלה בין הנרשמים במשרדי החברה ,לקביעת
הקמת הדוכן ומיקומו .חובת השתתפות בהגרלה חלה על בעל הדוכן או מיופה כוחו בהצגת ת”ז
של בעל הדוכן.
יש להתעדכן באופן שוטף בעדכונים שיפורסמו באתר החברה בכתובת:
www.yeadim7.co.il
(לרבות הודעות עדכון והודעות הבהרה).
לבירורים :רח' בן צבי  4באר שבע טל' ,08-6230503 :פקס.08-6270934 :

בברכה,
מר ליאור דיעי ,מנכ"ל
יעדים – החברה העירונית לפיתוח
עסקי בבאר-שבע בע"מ

רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס'08-6270934 :
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טופס רישום להגשת בקשה להקמת דוכן
שם מלא
ת.ז
כתובת
טלפון
כתובת e.mail

רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס'08-6270934 :
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דגשים להקמת הדוכן
א .שעות פעילות:
בעל הדוכן מתחייב לתפעל את הדוכן בין השעות  .18:00 – 8:00במידה ובעל הדוכן
מעוניין להישאר אחרי השעה הנקובה ,תינתן אפשרות להשאיר את הדוכן פתוח עד
השעה  .19:30דוכן אשר ייבחר לפעול עד השעה  ,19:30יצטרך להתפנות עד השעה
.20:00
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

במידה ויוצגו מוצרים שאינם תואמים לאישורים שניתנו לבעל הדוכן – לנציגי הנהלת
החברה ,תהא הזכות להשבית את הדוכן באופן מיידי וללא פיצוי מצדה.
בעל דוכן מתחייב להופיע בלבוש הולם ,לשמור על הניקיון בשטח הדוכן ,לא להוות כל
מטרד למבקרי הכנס ,להימנע מפגיעה ברכוש המקום או רכוש באי הכנס ,לא לתלות
תמונות וחפצים על הקירות ,לא לגלוש מעבר לשטח הדוכן ,לא לפזר סחורה על הרצפה
מחוץ לשטח הדוכן ,לא להשמיע מוזיקה רועשת ולפעול לפי הוראות הנהלת החברה.
במידה ואחד או יותר מהמצבים המתוארים להלן יופר – לנציגי הנהלת החברה הזכות
להשבית את הדוכן באופן מידי וללא פיצוי מצדה אם תראה בכך לנכון.
במידה ובעל הדוכן רוצה להשתמש במוצרי חשמל בשטח הדוכן שלו ,עליו לתאם זאת
מול נציגי הנהלת החברה מראש .הנהלת החברה אינה מתחייבת לאשר השימוש במוצר
החשמל ו/או לספק הגישה למקור חשמל.
הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מבעל הדוכן לנתק\לכבות מכשיר
חשמלי במקרה שבו הוא מפריע לשאר באי היריד.
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