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 2022קול קורא להצבת דוכן בפסטיבל דרום אדום ביער שוקדה 

 

 2022שוק איכרים, אומנות ופעילויות, דרום אדום  תיאור האירוע: ▪

 יער שוקדה מיקום האירוע: ▪

 תאריכים: ▪

  א' אדר א - 4.2  

  י' אדר א - 11.2 

 י"ז אדר א - 18.2 

 כ"ד אדר א - 25.2 

 14:00 – 00:10 שעות פעילות: ▪

 9:00שעת סיום הצבת דוכן ופינוי רכבים:  ▪

 80*180 גודל ,בוצ'ר מעץ עם גגון מפרט דוכן: ▪

)יש להודיע לאילו מימי השישי ברצונכם  תשלום לכל אחד מימי השישי ▪

 לשכור דוכן(: 

 ₪  150 –תושב שדות נגב 

 ₪  300 –תושב חוץ 

 14.1 לקבלת דוכן: רשמהלהתאריך אחרון  ▪

 20.1: עבור דוכן תאריך אחרון לתשלום ▪

 

 יש לשים לב לתנאים הבאים:

. לאחר מכן שבועיים מתאריך הצבת הדוכןבקשה להצבת דוכן עד ניתן לבטל  .1

 לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור הדוכן.

 הנמכרים ליזםהמועצה אינה מחויבת לבלעדיות במוצרים  .2

בדוכן ניתן להציג כל מוצר שהצגתו אינה מהווה עבירה על החוק או שעלול  .3

 לפגוע במבקרי האירוע.

 חל איסור בשימוש בלוני גז או כל סוג של אש גלויה במתחם הפעילות. .4

 אסורה מכירת אלכוהול. .5

 

 



 

 

במידה ויש צורך באישור מהנדס בטיחות להצבת הדוכן, התשלום יתבצע ע"י  .6

 ו.הספק עצמ

 ספק שלא יגיע בזמן קבלת הספקים לא יוכל להציב את הדוכן. .7

עם סיום פריקת הסחורה יש להוציא את הרכבים ולא תתאפשר נסיעה  .8

 במתחם על לפינוי כל המוזמנים.

בחתימת החוזה, יציין בעל הדוכן בקצרה מהם המוצרים שיציג בדוכן, על  .9

 ולתנאים לעיל מנת שההפקה תוכל לוודא שהדוכן אכן מתאים לאופי האירוע

 ותדע למקם אותו בצורה המיטבית ברחבת הדוכנים.

מפיקי האירוע שומרים לעצמם את הזכות לדחות דוכנים ללא צורך בהסבר.  .10

לאחר חתימת הסכם בין בעל הדוכן לבין אחראי  הצבת דוכן תתאפשר רק

 הדוכנים המייצג את מפיקי האירוע.

מספר דוכנים בעלי אופי זהה  אשר הצבתהמועצה שומרת לעצמה את הזכות ל .11

 לפי שיקול דעתה

 על בעל הדוכן להציג מחירון בזמן ההרשמה.  .12

במידת הצורך, המועצה תספק אפשרות להתחבר לנקודת חשמל אחת.  .13

 בעל הדוכן לדאוג לחשמל נוסף במידת הצורך. באחריות

 כל בעל דוכן ידאג להביא כבל מאריך לטובת שימוש בחשמל. .14

ההתחייבות. יש למלא אותו על מנת  חוזהבעמוד הבא נמצא  –שימו לב  .15

 יבל.טלהבטיח מקומכם בפס

 0528081099חורי: תהילה  –לפרטים נוספים 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 חוזה התחייבות לדוכן בדרום אדום
 

 _____________________________ שם בעל העסק/דוכן:

 _______________________________________ח.פ.:

 _______________________________תאור המוצרים בדוכן:

 _______________________________________ איש קשר:

 ___________________________________________פון:אפל

 _____________________________________כתובת מגורים:

  נא לצרף-. עם ספח  צילום ת.ז

 :להצבת דוכןתאריכים 

 , ג' אדר א4.2

 , י' אדר א11.2

 , י"ז אדר א18.2

 , כ"ד אדר א25.2

( כל אחד מימי השישילתושב חוץ עבור  300לתושב שדות נגב,  150) סכום לתשלום:

___________________________ 

 תשלום דרך הגבייה במועצה/מזומן/צ'ק :אופן התשלום

 קראתי ואני מאשר את כל האמור לעיל  ▪

 ____________________________חתימה:
 
 
 
 


