„516 Aukštaitijos sostinės gimtadienis. Panevėžys judesy!“ mugė
Rugsėjo 6 d. 12.00 - 23.00 val.; 7 d. 10.00 - 23.00 val.; 8 d. 10.00 - 17.00 val.
Laisvės a., Elektros g., Senvagėje
Kviečiame visus tautodailininkus, dailininkus, tautinio ir kulinarinio paveldo puoselėtojus,
prekybininkus norinčius dalyvauti mugėje!
Mugės dalyvių bilietus platina TIKETA.
PASTABA. TIKETOJE neparduodamos vietos prekybai alkoholiniais gėrimais, nealkoholiniais
gėrimais (mišiniais), tabako gaminiais, pirotechnika, viešojo maitinimo paslaugoms, atrakcionų,
kitai pramogų ir poilsio organizavimo veiklai, politinei reklamai, proginių monetų kalimui, kitai
triukšmingai veiklai. Nusipirkus bilietą TIKETOJE, nepaisant aukščiau pateiktos informacijos,
dokumentai nepriimami, bilietas anuliuojamas, pinigai negrąžinami.
Tautodailininkams, dailininkams, meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, prekiaujantiems savo
pagaminta produkcija, pateikus galiojantį statusą patvirtinantį dokumentą taikoma nuolaida.
Mugės plane nurodytas vietų dydis. Mugės vietų numeracijos kode esanti raidė E žymi, jog
galima pajungti elektros prietaisus, įrangą iki 1,5 kW galingumo (1F- 230V). Prekybai
suteikiamas tuščias plotas, be inventoriaus, konstrukcijų.
Kviečiame išsirinkti vietą, įsigyti bilietą TIKETOJE ir registruotis pagal nustatytą Mugės dalyvių
registracijos tvarką el.p. muge@pankultura.lt arba Kranto g. 28, Panevėžyje iki rugpjūčio 27 d.
MUGĖS DALYVIŲ REGISTRACIJOS TVARKA
1. Išsirinkite vietą, įsigykite bilietą TIKETOJE Jei reikalinga sąskaita faktūra – informuoti bilieto
pirkimo metu. Perkant bilietus internetu, pirkimo procese pasirinkus konkrečius bilietus, dar
prieš spaudžiant mygtuką „Mokėti“, būtina nurodyti, kad bus reikalinga sąskaita faktūra ir
priskirti įmonės rekvizitus.
2. Nedelsiant pateikite bilieto kopiją, bei galiojančius dokumentus (lietuvių kalba!), reikalingus
prekybos leidimui. Kranto g. 28, Panevėžyje, el.p. muge@pankultura.lt, tel. 8 615 37404.
Dokumentai priimami iki rugpjūčio 27 d. Nepristačius reikalingų dokumentų iki nurodytos
datos, bilietas anuliuojamas (leidimo prekybai nebus), pinigai negrąžinami.
3.

Dokumentai reikalingi dėl prekybos leidimo (priklausomai nuo vykdomos veiklos):
o bilietas (įskaitoma kopija);
o nustatytos formos paraiška (pildyti Word doc.). Paraiškos forma www.pankultura.lt
o verslo liudijimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti veiklą;
o maisto tvarkymo subjekto, ūkininko, bitininko, pažymėjimas (kopija) prekiaujantiems
maisto produktais;
o tautodailininkams, dailininkams, meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, prekiaujantiems
savo pagaminta produkcija, pateikti galiojantį statusą patvirtinantį dokumentą.

Mugės vietų planas www.pankultura.lt ir bilietų platinimo vietose.
Bilietai nekeičiami. Pinigai už bilietus grąžinami tuo atveju, jei renginys atšaukiamas.
Apie visus pakeitimus organizatoriai informuoja interneto svetainėje www.pankultura.lt

