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Zadeva: Vabilo - udeleZba na zakljuinem dogodku Zelenega praga Ljubljane - Festivala
ljubljanskega podeZelja, 30. 9. 2017

SpoStovani,

Ljubljana v tednu od23. - 30. 9.2017 ponovno organizira Festival ljubljanskega podelelja, ki bo
zdruLeval veliko razlilnih dogodkov, med drugim tudi zakljudni sejemski dogodek, ki bo v soboto
30. 9. 2017.

Poudarek bo na ponudbi medu in medenih izdelkov iz Ljubljane, obiskovalcem pa se bodo predstavili
tudi ponudniki sadja in zelenjave ter prehranskih izdelkov iz prestolnice.

Sejemsko dogajanje bi Leleli popestriti tudi s kulinariko in lokalnimi kulinaridnimi blagovnimi
znamkami iz Slovenije. Zato smo v sodelovanju z Dru5tvom za razvoj slovenskega podeZelja,
predstavnikom iz drugih obmodij Slovenije namenili 10 brezpladnih stojnic (ena stojnica na
sodelujodega).

Vabimo vas, da se nam pridruZite in izpolnjeno prijavnico, po5ljete do 30. junlja 2017, Maru5ki
Markovdid na naslov podezelje@lj ubljana.si.
Upo5tevali bomo datum prijave.

Gorazd Maslo

Priloga:
- Prijavnica
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Priloga - PRIJAVNICA

Kraj in datum: ligin podpis odgovorne osebe:

Podjetje / institucija:

Kontaktna oseba (ime in priimek, telefonska Stevila)

Predstavitev (do 700 znakov - kratek opis LAS / institucije, s dim se predstavljajo na stojnici,
osnova za kratko predstavitev na prireditvi)

Logotip (poSljite logotip v vektorski obliki - tisk na trakovih na stojnicah)
Program na stojnici (kratko opiSite kako oziroma s kak5nimi projekti se boste predstavili na stojnici
in kdo bo pri tem sodeloval - npr. drultva, ...)

Prodaja izdelkov in storitev* (naStejte proizvajalce, ki bodo na vaii stojnici trZili svoje izdelke (firma,
naslov, vrsta izdelkov in storitev)

*Opombo: Na stojnici lohko prodojajo le prodajalci z registrirano dejavnostjo. lzobesiti morojo cenik
in imeti pri sebi vso potrebna dokozila. Prodajalci odgovarjajo tudi zo pravilno oznaievanje stojnice
in izdelkov.

Dodatna potrebe na stojnici:
tr elektrika (prosimo, da uporabljate energijsko vardne porabnike; podaljSke in razdelilnike prinesite
s seboj;)

! voda (voda bo dostopna pri pitniku na Stritarjevi ulici)

I drugo (opiSite)

Dovolilnica za dostop z avtom:
lme in priimek voznika:
Registrska 5tevilka vozila :

Tip vozila:
Opozorilo: zjutraj bo dostop z avtomobilom je mogat preko Ciril Metodovego trga med 7:00 - 9:30
uro, odvoz pa po 77:00 uri. Podrobnejia navodila vam bomo posredovali naknadno.


