Република Србија
„Туристичко-спортска организација
Деспотовац“
Број:772
Датум:02.07.2018.год.
„Туристичко спортска организација Деспотовац“ у оквиру реализације
манифестације IV Међународни фестивал витештва „Just Out“,
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
За учешће на
IV МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ВИТЕШТВА „JUST OUT“,
24- 26.08.2018.године
Од летња господњег 2018.године Србија се враћа витешким средњовековним
коренима, нашем Деспоту Стефану Лазаревићу и витешким борбама којима
је бранио част Србије, тада као властодржац а сада, ми његови наследници
као настављачи његових дела у манастиру Манасија.
„Just Out“, фестивал окренут је традиционалним вредностима, где учествују
витезови из различитих земаља у представљању вештине мачевања кроз
векове, и богат културно-уметнички програм.
1.Предмет јавног позива за излагаче на манифестацији
-Јавни позив за учествовање на манифестацији IV Међународни фестивал
витештва „Just Out“ који се одржава у периоду од 24. до 26.08.2018.год, у
непосредној близини манастира Манасије. Очекује се око 100.000
посетилаца.
2.Услови учешћа:
1.Право учешћа на манифестацији имају сва заинтересована физичка и
правна лица која испуњавају услове наведене у позиву
- Учешће за угоститеље имају предност правна лица са територије
општине Деспотовац, јер је број места ограничен због не
приступачности терена,

- Право на учешће имају угоститељи етно ресторана,
- Потребно је доставити фотографије (изглед) својих угоститељских
објекта са којим би аплицирали на конкурс фестивала.
- Обавеза угоститељског објета да буде прилагођен средњовековном
стилу (без пластике, вашарских шатора и друго)
- Препоручује се да угоститељи имају разнолику понуду: кувана јела,
посна јела, јела са роштиља и друго.
2.Учествовање на манифестацији за излагаче је изложбено-продајног
карактера
3.Излагачи могу представити своје производе и то: производи старих
заната и домаће радиности, домаћи производи: ракија, мед, вино и друго.
4.На манифестацији није дозвољена продаја сувенира са мотивима
витезова, манифестације „Just Out“, манастира Манасије, (мачеви од дрвета,
секире, оклопи и магнети и остало).
3. Обавезе организатора:
1. „Туристичко спортска организација Деспотовац“, даје на располагање
сваком излагачу изложбени простор односно дрвену тезгу.
2. За излагаче је обзбеђено осветљење у вечерњим часовима
3. Простор одређен за излагаче је у витешком селу.
4. Рок за пријаву излагача је 15.08.2018.год.
-Излагачи и угоститељи се могу пријавити у просторијама „Туристичкоспортске организације Деспотовац“, улица Рудничка бр.5 Деспотовац 35
213
-на телефон:035/612-788 и путем мејла: tsodespotovac@gmail.com
5. Цена услуге плаћања закупа простора три дана за излагаче:
- Пружање угоститељских услуга износ је 30.000,00 динара за 50 м2,
- Пружање услуга домаћих производа од ракије, вина, меда и сличних
производа износ је 10.000,00 динара,
- Удружење жена (са територије општине Деспотовац) износ је 3.000,00
динара, (само продаја рукотворина удружења без продаје ракије и меда)

Удружење жена (са територије ван општине Деспотовац) износ је
10.000,00 динара,
- За ковачнице и друге старе занате без комерцијалне продаје је
бесплатно,
- За ковачнице и друге старе занате које пружају услугу комерцијалне
продаје износ је 15.000,00 динара,
- За излагаче књига износ је 5.000,00 динара,
- За пружање других врста услуга које обухватају комерцијалну продају је
10.000,00 динара.
6. Правила доставе робе за излагаче и угоститеље
-24.08.2018.год. излагачи и угоститељи могу доставити своју робу на
месту излагања „Витешко село“ у временском периоду од 07:00 до 10:00
часова,
-25.08.2018.год. излагачи и угоститељи могу доставити своју робу на
месту излагања „Витешко село“ у временском периоду од 07:00 до 10:00
часова,
-26.08.2018.год. излагачи и угоститељи могу доставити своју робу на
месту излагања „Витешко село“ у временском периоду од 07:00 до 10:00
часова,
- Возила морају бити обележена за слободан пролаз (пропусница)
- Након доставе робе излагачи и угоститељи су дужни да своја возила
уклоне из „Витешког села“ на обележеном паркингу,
- Угоститељи и излагачи могу да возило доставе робе, користе и други
термин испоруке уз предходну сагласност,
- Излагачи и угоститељи су дужни да поштују време испоруке иначе ће
бити санкционисани,
- пропусница за такси возила износи 4.000,00 динара по дану на локалном
путу од моста Краља Александра до манастира Mанасије.
Уплата се врши на жиро рачун 840-974668-92 „Туристичко-спортске
организације Деспотовац“, након потписаног уговора.
- задњи рок за уплату је 17.08.2018.године.

Сва права и обавезе између излагача и организатора биће регулисани
Уговором.
У прилогу јавног позива је програм манифестације.

