На основу Правила и програма манифестације ''Великогоспојински дани – Госпојина 2021''
која је од значаја за општину Нови Бечеј 2021. године, Организациони одбор
манифестација општине Нови Бечеј, на 6. седници одржаној дана 16.07.2021. године, донео
је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА СПОНЗОРСТВО ''ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ-ГОСПОЈИНА 2021'' ЗА
УЛИЦУ ЗАНАТСКОГ ПИВА
и објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПОНЗОРСТВО ''ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ-ГОСПОЈИНА 2021'' ЗА
УЛИЦУ ЗАНАТСКОГ ПИВА

Свим заинтересованим субјектима, за учешће у спонзорству за организовање пратеће
манифестације УЛИЦА ЗАНАТСКОГ ПИВА, да своје понуде доставе до 02. августа 2021.
године до 11.00 часова.
У Гимназијској улици у Новом Бечеју, привремено се може поставити до 20 (двадесет)
излагачких штандова величине 2,5 x 2,5м2 за дегустацију и продају пива произведеног на
занатски начин, спонзор ће организовати ''Улицу занатског пива'' позивањем учесника - у
периоду од 26.08. до 29.08.2021. године.
ПОЧЕТНА ОБАВЕЗА СПОНЗОРА је комлетна организација пратеће манифестације што
подразумева:
1. Благовремено позивање учесника -пиваре;
2. Постављање минимум 14 једнообразних излагачких штандова величине 2,5 x 1,25м;
3. Превоз, монтажу и демонтажу опреме на утврђеном простору;
4. Организовање музичког програма, ДЈ 4 ком и минимум 6 (шест) музичких бендова;
5. Декорацију простора;
6. Испоруку и постаљање минимум 8 гарнитура пивских сетова (сто+две клупе);
7. Да закључи писмене уговоре са свим излагачима – учесницима- о закупу простора на
површинама јавне намене, Гимназијска улица, за период од 4 дана од 26.08.29.08.2021. године
8. Да поштује радно време одржавања ''Улице занатског пива'' од 18.00 до 01.00 часа;
9. Једнообразни промо пултови:
величине 0,70 х 0,70 м, најмање 15 комада;
величине 1,40 х 0,70 м, најмање 15 комада.
ОБАВЕЗА ОРГАНИЗАТОРА је да омогући несметани рад спонзору ''Улице занатског пива''
и уступи му комплетан приход од издавања у закуп простора;
за излагаче обезбеди прикључке за електричну енергију и воду;
Израду банера 5 x 1м на улазу у Гимназијску улицу, израда банера 4 x 2м за простор
иза бине;

