JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Kaupunkirakenne

Kävelykadun promootiopaikat 2021
KÄYTTÖOHJE JA LUPAEHDOT
Kävelykadulla on 31 promootio- eli esittelypaikkaa missä on mahdollista tehdä tunnetuksi esimerkiksi oman harrastusryhmän toimintaa tai vaikkapa markkinoida yrityksensä brändiä. Yhden promootiopaikan koko on 4m x 4m
(paikat nro 1-3 koko 3x3 m) ja niille on saatavissa myös sähköä. Vesipistettä ei ole, joten vuokraaja hankkii itse
tarvitsemansa veden.
Kartta promootiopaikoista

www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kavelykatu-promootiobanderolli-kartta.pdf
Käyttöohje ja lupaehdot:
- promootiopaikka on mahdollista varata viimeistään 3 arkipäivää aikaisemmin
- paikan käyttö on sallittu arkisin klo 9-19 ja viikonloppuisin klo 10-18 välisenä aikana
- toiminta-alueena on ko. varattu promootiopaikka 3x3 tai 4x4 metriä
- rakenteen tai laitteiden tulee sijoittua kartan mukaiselle määritellylle alueelle
- kävelykadun sivuilla kulkee pelastustiet, jotka tulee pitää avoimina
- promootiopaikoilla myynti on sallittua vain tapahtumien yhteydessä
- paikan varaaja vastaa jätehuollosta ja järjestää tarvittaessa roska-astioita vuokraamansa paikan läheisyyteen sekä huolehtii mahdollisesti toimintansa aiheuttaman roskaantumisen siivoamisesta
- promootio ei saa aiheuttaa tarpeetonta häiriötä eikä se saa olla loukkaavaa
- vuokraaja vastaa kaikista aiheuttamistaan haitoista ja vahingoista kaupungille sekä kolmansille osapuolille
- promootiopaikoilla ei saa pitää autoa lukuun ottamatta Arenaukion paikkoja nro 26 – 31, jolloin autopromootion tulee liittyä ko. markkinointiin
- tavaroiden toimittaminen paikoille on mahdollista huoltoajon sallittuna aikana klo 5-10
- alkoholin tarjoilu on kielletty
- äänentoistolaitteiden käyttö on sallittua, muttei se saa olla häiritsevää ja äänitemusiikkiin tulee olla asianmukaiset musiikinkäyttöluvat.
Sähkön käyttö
- promootiopaikoilla on tarjolla perussähköä 240V tai vaihtoehtoisesti voimavirtaa
- sähkön käyttö on maksullista ja se tulee varata paikkavarauksen yhteydessä
- promootiopaikan vuokraaja huolehtii mahdollisesta jatkojohdon tarpeellisuudesta (ei sis.)
- sähköä käytettäessä on huomioitava sekä oma että kävelykadun käyttäjien turvallisuus (kaapelisuojaus)
- sähköjohtojen asennukset on kiinnitettävä asianmukaisesti
- sähkökaapin avaamisesta sovittava erikseen ja hyvissä ajoin ennen varauksen alkamista yhteyshenkilöiden kanssa, kts. kohdasta yhteystiedot.
Peruutusehdot:
Promootiopaikan varaus on sitova, sitä ei voi peruuttaa eikä maksua palauteta.
Maanomistajalla on oikeus muuttaa paikkaa tai perua varaus, mikäli promootio aiheuttaa tarpeetonta häiriötä tai
jos aluetta tarvitaan hoito- tai kunnossapitotöiden suorittamista varten tai alueella järjestetään tapahtuma. Mikäli
vuokranantaja peruu varauksen, paikkamaksu palautetaan 30 vrk kuluessa.
Kävelykeskustassa tapahtuvassa toiminnassa ja lupia myönnettäessä otetaan huomioon järjestyslain, Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksen, terveydensuojelulain, katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain, tieliikennelain, sekä muiden mahdollisesti kysymykseen tulevien lakien ja asetusten määräykset.
Yhteystiedot:
Palvelupiste Hannikainen, puh. 014 266 5025, avoinna arkisin klo 8 – 15
Sähköposti palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi

