TORISÄÄNNÖT 2019Toripaikoista peritään maksu vain markkinoiden aikana. Myöskään sähköstä ei peritä maksua. Sähkökaapin avaimen voi hakea torin grillikioskilta tai kunnanvirastolta.
MARKKINAT
Kaavin torilla pidetään markkinat kolme kertaa vuodessa:
kevätmarkkinat huhtikuussa viimeisen täyden viikon perjantaina ja lauantaina, pe klo 9-17 ja
la klo 9-13, kesämarkkinat juhannuksen jälkeisenä keskiviikkona klo 9-17 ja
syysmarkkinat syyskuun viimeisen täyden viikon perjantaina ja lauantaina, pe klo 9-17 ja la
klo 9-13. Myyntipaikalle on saavuttava klo 9 mennessä. Sen jälkeen kunnalla on oikeus myydä paikka edelleen. Ainoastaan Kaavin kunta saa myydä markkinapaikkoja torin alueelta.
Kioskin ympäristöä ei ole tarkoitettu ko. myyntipaikoiksi.
Lisätontteja ei saa tehdä eikä aluetta laajentaa. Tontit on merkitty maalimerkein ja punaisin kivetyksin. Markkinapaikat laskutetaan edellisten markkinoiden paikan lunastaneilta. Kesämarkkinoiden paikkamaksut laskutetaan varausten mukaan. Kevätmarkkinoilla olleet myyjät voivat varata oman myyntipaikkansa myös kesämarkkinoille 15.5. mennessä. Kaavin kunta pidättää oikeuden paikkamuutoksiin. Mikäli paikkaa ei makseta eräpäivään mennessä,
paikka myydään uudelleen. Myöhästyneenä maksettua markkinapaikkamaksua ei palauteta, mikäli paikka on ehditty varata jo toiselle. Lisätietoja puh. 040 552 8061,
www.kaavi.fi/tori.
Vartiointi
Torialueella on kevät- ja syysmarkkinoiden aikana vartiointi pe klo 18 – la klo 06 välisenä aikana.
Pysäköinti
Pysäköinti on kielletty Kaavintien ja Keskustien varteen sekä torille.
S-Marketin vastapäätä oleva hiekkakenttä on käytettävissä pysäköintialueena.
Roskat ja jätteet on siivottava ja laitettava niille varattuun peräkärriin ja jäteastioihin. Kaavin
kunnalla on oikeus laskuttaa siivoamatta jätetyt toripaikat (50 euroa+ alv/paikka)
KESÄTORIPÄIVÄT
Kaavin kunnan elinkeinotoimi ja eri yhdistykset järjestävät ohjelmallisia kesätoripäiviä kesälauantaisin. Ohjelmallinen osuus on klo 11-14. Myyjät voivat tulla ilmaisille myyntipaikoille jo
aamulla. Lisätietoja puh. 040 552 8061 ja www.kaavi.fi/tapahtumat.
EI MYYDÄ ENERGIAJUOMIA LAPSILLE
Kaavilla on voimassa kauppiaiden ja kioskien keskinäinen sopimus, että energiajuomia ei
myydä lapsille. Torimyyjiä ja markkinakauppiaita suositellaan noudattamaan sopimusta.
WC:N KÄYTTÖ
Markkinapaikan lunastaneille ja kunnan järjestämien kesätoripäivien myyjille wc:n käyttö grillikioskilla on maksuton. Markkinapäivinä käytettävissä on myös torin esiintymislavan takana
olevat bajamajat.
KAAVIN KUNTA
Tekninen/ympäristölautakunta (8.5.2019 § 25/liite 3)

