
 

 

QUY ĐỊNH  

THAM GIA “HỘI CHỢ XUÂN KỶ HỢI 2019” 

TẠI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ KITTYD & MINNIED 
 

Điều 1. Quy định về đăng ký tham gia và thủ tục tài chính 

 1.1. Đơn vị kinh doanh phải hoàn thành thủ tục đăng ký theo mẫu của BTC, đăng ký cụ thể tên mặt 

hàng kinh doanh, giá bán niêm yết của từng loại sản phẩm. 

 1.2. Hoàn thành việc nộp lệ phí kinh doanh, tiền ký quỹ trong thời gian đăng ký và trước khi vào 

kinh doanh. 

 1.3. Tiền lệ phí đăng ký tham gia gian hàng của các đơn vị sẽ không được hoàn lại với bất cứ lí do 

nào nếu đơn vị kinh doanh muốn kết thúc việc kinh doanh trước thời gian kết thúc chương trình (hoặc đơn 

phương hủy thỏa thuận kinh doanh với bất cứ lí do nào). 

Điều 2. Quy định về bảo quản tài sản kinh doanh 

 2.1. Đơn vị kinh doanh tự chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa sản phẩm của mình trong suốt thời 

gian hoạt động kinh doanh, và chủ động phòng ngừa các trường hợp thời tiết mưa gió đột xuất. 

 2.2. Sau thời gian hoạt động của Phiên chợ, các đơn vị tham gia tiến hành niêm phong gian hàng. 

2.3. Trường hợp cần hỗ trợ, các đơn vị chủ động liên hệ trước với Ban tổ chức (BTC), BTC sẽ hỗ trợ 

tối đa cho các gian hàng trong điều kiện cho phép. 

Điều 3. Quy định về quy cách và hình thức trang trí gian hàng, bày trí kinh doanh 

3.1. Gian hàng phải có bảng tên và menu giá bán: Mỗi gian hàng phải in 01 băng rôn bảng tên treo 

trước gian hàng, kích thước là 0,5m x 3m (chi phí in ấn 45.000 đồng, các gian hàng đóng tiền về BTC để 

BTC in và treo giùm); Phải trang bị 01 menu niêm yết giá bán sản phẩm có kích thước là 0,6 x 0,8m (hoặc 

0,6 x 1m). 

3.2. Các gian hàng tự trang bị bàn ghế, trang thiết bị phục vụ kinh doanh của đơn vị mình; Chỉ bố trí 

sản phẩm, thiết bị kinh doanh trong phạm vi gian hàng; Được quyền bố trí bàn ghế cho khách ngồi trước gian 

hàng của mình (khoảng sân được bố trí tối đa cách gian hàng 3m) 

 3.3. BTC bao điện đèn chiếu sáng, đèn trang trí của các gian hàng; riêng các thiết bị kinh doanh có 

tiêu thụ điện như: tủ lạnh, bếp điện, … đơn vị kinh doanh chi trả theo khối lượng sử dụng thực tế dựa trên 

công suất tiêu thụ hoặc dựa trên đồng hồ điện đơn vị kinh doanh tự trang bị. 

3.4. Vị trí gian hàng sẽ được bố trí theo loại hình kinh doanh, khu vực kinh doanh và thứ tự ưu tiên 

đăng ký của các gian hàng. BTC có thể thay đổi lại thiết kế tổng thể tùy theo số lượng gian hàng đăng ký của 

các loại hình kinh doanh và phân vị trí cho các đơn vị theo tình hình thực tế (nếu thấy thật sự cần thiết), các 

đơn vị không có quyền khiếu nại. 

3.5. Đơn vị tham gia Phiên chợ không được tự ý cho thuê lại gian hàng hoặc sử dụng gian hàng với 

mục đích khác so với bảng đăng ký. Nếu vi phạm, BTC sẽ thu hồi lại gian hàng và không hoàn trả lại số tiền 

thuê và tiền ký quỹ đã thanh toán. 

Điều 4. Quy định về trang phục và thẻ tên: 

4.1. Về trang phục: Các đơn vị khi tham gia Phiên chợ phải mặc trang phục lịch sự. Nghiêm cấm các 

trường hợp mặc trang phục phản cảm, BTC có quyền mời nhân sự ra khỏi khu vực gian hàng để thay đổi 

trang phục, hoặc mời ra khỏi công viên nếu nhân sự không đồng ý thay đổi trang phục.  

4.2. Mỗi gian hàng sẽ được BTC cấp 02 thẻ tên ra vào công viên miễn phí bằng lối đi dành cho nhân 

viên để vào phiên chợ (được giữ xe miễn phí). Các gian hàng gửi lại CMND để nhận thẻ. 

 - Nhân viên của các gian hàng bắt buộc phải mang thẻ tên trong suốt thời gian hoạt động tại phiên 

chợ, trường hợp không mang bảng tên nhân viên an ninh của công viên có quyền mời nhân sự ra khỏi công 

viên. 
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 - Trường hợp nhân viên quên mang thẻ tên, muốn vào phiên chợ thì phải mua vé vào cổng công viên 

như du khách bình thường. 

 - Trường hợp chủ gian hàng muốn bổ sung thêm nhân viên bán hàng nhiều hơn số lượng 2 

người/gian hàng thì bắt buộc phải mua vé vào cổng cho nhân viên không có thẻ. 

 - Thẻ tên phải hoàn lại cho BTC sau khi kết thúc chương trình, trường hợp làm mất thẻ phải bồi 

thường 100.000 đồng/thẻ. 

Điều 5. Quy định về vận chuyển hàng ra vào Phiên chợ: 

5.1. Các đơn vị không được tự ý tháo dỡ và chuyển hàng hóa trưng bày ra ngoài khu vực Phiên chợ 

trong suốt thời gian diễn ra hội chợ khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của BTC. 

5.2. Các đơn vị tham gia Phiên chợ có trách nhiệm chịu mọi chi phí và rủi ro trong giai đoạn chuyển hàng 

ra vào Phiên chợ. Những vật liệu không phải là hàng trưng bày thì không được để trong khu vực hội chợ. 

5.3. Hàng hóa vận chuyển trong khuôn viên công viên bằng xe kéo bộ BTC hỗ trợ (không được chạy 

xe cơ giới). 

Điều 6. Quy định về Quảng cáo và bán hàng tại Phiên chợ: 

6.1. Mọi hoạt động quảng cáo chỉ được diễn ra trong diện tích gian hàng thuê đã đăng ký với BTC, 

các đơn vị tham gia chỉ được trưng bày và quảng bá cho thương hiệu của chính đơn vị mình và cho hàng hóa 

do đơn vị sản xuất và phân phối.  

6.2. Nếu có sử dụng âm thanh, âm lượng âm thanh chỉ trong khuôn viên diện tích gian hàng thuê, 

nếu âm thanh lớn ảnh hưởng đến hoạt động chung của Phiên chợ, BTC sẽ không đồng ý cho gian hàng tiếp 

tục sử dụng âm thanh để quảng cáo. 

6.3. Tất cả hàng hóa tham gia Phiên chợ phải đăng ký trước với BTC (tại bảng đăng ký) kèm theo 

giá trị thành tiền bán ra của mỗi sản phẩm. Nếu bán các mặt hàng khác ngoài bảng đăng ký hoặc giá chênh 

lệch so với bảng đăng ký với BTC thì gian hàng sẽ bị tạm dừng hoạt động và không được hoàn tiền ký quỹ. 

6.4 Các đơn vị tham gia Phiên chợ phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng, tính pháp lý của hàng hóa 

trưng bày tại gian hàng. 

6.5. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (đối với các quầy ẩm thực), an toàn cháy nổ đối với các 

gian hàng có đăng ký sử dụng bếp gas, bếp điện và các dụng cụ điện hoặc các vật dễ gây cháy nổ. 

Điều 7. Quy định về chấp hành các Nội quy của công viên:  

7.1. Chấp hành đúng nội quy của Công viên giải trí Kittyd & Minnied. 

7.2. Không được làm hư hại các loại cây trồng trong khuôn viên hoạt động. 

 7.3. Không được hút thuốc, uống rượu bia trong công viên 

7.4. Các đơn vị tham gia Phiên chợ tự chịu trách nhiệm về việc vệ sinh gian hàng của mình, tự thu 

gom rác thải do đơn vị bỏ ra tại gian hàng và đưa đến khu vực bỏ rác quy định.  

7.5. Sau khi kết thúc phiên chợ, đơn vị tham gia phải tổng vệ sinh và hoàn trả lại mặt bằng gian hàng 

như ban đầu cho BTC. Nếu không thực hiện dọn vệ sinh BTC sẽ không hoàn trả lại tiền ký quỹ. 

Điều 8. Quy định hoàn tiền ký quỹ:  

 8.1. Sau khi kết thúc phiên chợ, các đơn vị tham gia không vi phạm các Quy định gian hàng, BTC 

tiến hành hoàn trả tiền ký quỹ. 

 8.2. Các trường hợp gian hàng vi phạm các điều khoản của quy định này, bị lập biên bản vi phạm sẽ 

không được hoàn lại tiền ký quỹ. 

Các đơn vị đăng ký tham gia Phiên chợ đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các quy định này 

của Ban Tổ chức đề ra. Quy định này được cung cấp cho đơn vị đăng ký 01 bản, BTC lưu 01 bản kèm theo 

hồ sơ đăng ký tham gia gian hàng, làm  cơ sở giải quyết tranh chấp về sau nếu có./. 

BAN TỔ CHỨC 

 

Ngày……. tháng…… năm 2019 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký xác nhận, chấp nhận quy định) 

 


