57. Jurjevanje v Beli krajini
najstarejši folklorni festival
Črnomelj, 23.–27. junij 2021

Tržnica dobrot in rokodelstva
staro mestno jedro Črnomlja
(Ulica Staneta Rozmana – glavna ulica)

Jurjevanje v Beli krajini je najstarejši folklorni festival v Sloveniji in eden največjih kulturnih festivalov v
Sloveniji.
Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb koronavirusa (SARS-CoV-2) bomo letošnji petdnevni festival
preselili v staro mestno jedro Črnomlja. Jurjevanje bo tokrat nekoliko drugačno od preteklih, saj bo
poudarek predvsem na slovenski etno glasbi, ki jo bodo predstavili znani in manj znani izvajalci.
Vabimo vas, da se letošnjega Jurjevanja udeležite kot lokalni ponudnik izdelkov in proizvodov ali kot
rokodelec, lahko pa le predstavite svojo dejavnost. Predstavitev vaše dejavnosti oz. prodaja na stojnici
bo potekala v starem mestne jedru Črnomlja, na Ulici Staneta Rozmana, in sicer v:
‐ petek, 25. 6. 2021, od 10.00 do 20.00
‐ soboto, 26. 6. 2021, od 7.00 do 20.00
‐ nedeljo, 27. 6. 2021, od 15.00 do 20.00
Strošek najema stojnice znaša 20,00 EUR + DDV na dan oz. 24,40 EUR Z DDV na dan in ga je potrebno
poravnati pred dogodkom.

V kolikor se boste odločili za sodelovanje, vas prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico. Vsi prodajalci
na stojnici k prijavnici priložite tudi izjavo prodajalca in fotografijo izdelkov oz. navedete spleto stran,
kjer imate objavljene fotografije. Prijavnico s prilogami pošljete na naslov: RIC Bela krajina, Ulica na
Utrdbah 18, 8340 Črnomelj, ali na e-pošto: info@butikbibi.si najkasneje do 14. junija 2021.
Za dodatne informacije se obrnete na Bernardo Kump, tel.: 040 175 711.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Organizacijski odbor Jurjevanja v Beli krajini 2021

POGOJI SODELOVANJA:
Število sodelujočih na tržnici dobrot in rokodelstva je omejeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve
mest. Rokodelci k prijavi predložite kopijo pozitivnega mnenja komisije za ocenjevanje pri
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (certifikat OZS), saj bo to pogoj za brezplačen najem
stojnice. Po zapolnitvi mest bomo vsem prijavljenim poslali dodatne informacije glede udeležbe
na prireditvi.

ORGANIZATOR:
 prijavljenim rokodelcem zagotovi brezplačno stojnico oz. polovico stojnice (po
dogovoru) za tiste s pozitivnim mnenjem komisije za ocenjevanje pri Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije (certifikat OZS);
 zagotovi tudi brezplačno stojnico socialno-varstvenim zavodom in invalidskim
organizacijam;
 dostop do stojnice z avtomobilom v mestnem jedru bo mogoč eno uro pred pričetkom
prodaje na tržnici dobrot in rokodelstva (v petek med 9.in 10. uro, v soboto med 6. in
7. uro in v nedeljo med 14. in 15. uro); Ostale ure bo mogoč dostop do zapore ceste;
 ustrezno promocijo vključno z napisom na stojnici;
 promocijo preko spletnih omrežij in letakov z označbo lokacije tržnice dobrot in
rokodelstva;
 v času dogodka zagotovi animacijski nastop za obiskovalce na prizorišču tržnice dobrot
in rokodelstva, z namenom privabiti čim več obiskovalcev.

RAZSTAVLJALEC:
 se obveže biti prisoten na stojnici glede na prijavo ter ustrezno promovirati in prodajati
svoje izdelke;
 se obveže urediti si ustrezna dovoljenja in ostale dokumente za prodajo;
 se obveže izdelke ustrezno zapakirati za transport in
 pred dogodkom poravnati vse obveznosti.

