
 

 

 קוראקול  -תקנון 

  כללי:

 עיריית הרצליה, באמצעות אגף תנו''ס, מעוניינת להפעיל יריד וינטג', ברחבת הדשא בבית ראשונים. •

בעלי מקצוע, חנויות  ם המעוניינים להשתתף ביריד, כגון: לדברי עתיקות,העירייה מבקשת לקבל הצעות מגורמי •

שמוכרות פריטים ורהיטים בסגנון וינטג', אופנה, אספנים, מוכרי יד שנייה, רהיטים, חפצים, מפות, וילונות, 

 שעונים, אקססוריז ועוד.

ת הבוקר ועד שעתים לפני כניסת , מידי יום שישי החל משעו2022היריד צפוי להתקיים החל מחודש פברואר  •

 השבת.

 היריד מתבצע במסגרת מדיניות העירייה לפיתוח חיי המסחר והתרבות במרכז העיר. •

 הדוכנים יוצבו במתחם בית ראשונים ויחולקו למקבצים שונים בהתאם לקטגוריית המוצרים הנמכרים בהם. •

 , ייחודם ומגבלת כמות הדוכנים.בחירת המשתתפים ביריד תתבצע תוך בחינת תמהיל המוצרים •

כל הציוד והפעולות הכרוכות בהפעלת הדוכנים לרבות הבאת המוצרים, הצבת הדוכנים, עיצוב הדוכנים וכד',  •

 יתבצעו על ידי מפעילי הדוכנים ועל חשבונם, דהיינו מבקש הקול קורא.

 ההשתתפות ביריד הינה ללא עלות. •

 תאם להנחיות הממונה מטעם העירייה.הקמת והפעלת הדוכנים תתבצע בה •

בגמר הפעילות על המשתתפים יהיה לדאוג לפנות מסביבת עבודתם כל ציוד, מוצר, חפץ או פסולת ועליהם  •

 להשיב את המרחב הציבורי כשהוא נקי ותקין.

 למשתתפים יהיו את כל האישורים/ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי דין לעסוק בתחום עיסוקם. •

העירייה רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי, מיהם בעלי הדוכנים/אמנים שישתתפו ביריד ואף להפסיק  •

 השתתפות של משתתף ביריד מכל סיבה שהיא.

 העירייה תבצע פרסום נרחב של היריד במדיות השונות העומדות לרשותה. •

 רישוי ואבטחת היריד יבוצעו על ידי העירייה. •

 

 ת כלליות למשתתפים:הנחיו

 זה הינו מידע ראשוני בלבד אשר אינו מחייב את העירייה אשר תוכל לשנותו בהתאם לשיקול דעתה. מידע •

אין בהליך זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של העירייה כלפי גורם כלשהו, או לחייב  •

 כלשהו.את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את היריד ואת הליך זה או לדחות את ביצועו או לצאת בהליך חדש  •

 בכל עת ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 למשתתפים ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה בהתקיים האמור. •

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים נוספים בנוגע  •

להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות, וכל פרט אחר שיידרש לה לצורך קבלת 

 החלטתה.


