2018 D.U.K

Kas yra OPEN KITCHEN?

• OPEN KITCHEN yra maisto turgus po atviru
dangumi, vykstantis kiekvieną ketvirtadienį
Kaune, kiekvieną penktadienį ir šeštadienį
Vilniuje nuo gegužės iki rugsėjo.
• Mes trokštame kokybės ir įvairovės, tad
būkite kurybingi ruošdami savo meniu.

Kur šis renginys vyksta?
• OPEN KITCHEN VILNIUS vyksta Tymo
turguje, Užupyje, Vilniuje.
• OPEN KITCHEN KAUNAS vyksta Žalgirio
arenos parke, Kauno centre.

Koks yra OK darbo laikas?
•

OK Vilnius vyksta kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo gegužės iki
rugsėjo nuo 11:00 iki 24:00. Jūs turite prekiauti bent iki 22:00 nebent
pranešime kitaip.

•

OK Kaunas vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo gegužės iki rugsėjo nuo 11:00
iki 24:00. Jūs turite prekiauti bent iki 22:00 nebent pranešime kitaip.

•

Atvykti galite nuo 08:00 nes mes jau būsime ten, elektra bus tiekiama nuo
10:00. Turite atvykti tokiu metu, kad spėtumėte pasiruošti iki 11:00. Po šio
laiko mes pasiliekame teise pasilikti Jūsų depozitą.

•

Yra ir išimčių
Sezono atidarymas ir uždarymas, Kultūros naktis ir pan.
Tokiomis dienomis darbo laikas gali būti pratęstas. Nesijaudinkite - apie tai
Jus informuosime.

O jeigu lyja?

• Renginys gali būti atšauktas dėl mažo
lankytojų skaičiaus - Jūs apie tai būsite
informuoti el. paštu.
• Tokiu atveju bus grąžinamas visas sumokėtas
mokestis.

Dalyvavimo mokesčiai
• Bazinis dalyvavimo mokestis yra 80 € + PVM. Už
elektrą mokama papildomai: nemokamai iki 1KW,
20 EUR nuo 1 iki 5 KW, 20 + 2 EUR už KW jei
daugiau negu 5KW.
• Galutinė kaina priklauso nuo to kiek renginių per
savaitę renkatės dalyvauti (taikomos nuolaidos) ir
kiek elektros sunaudosite.
• Į mokestį įeina: nuoma, elektra, tualetai, atliekų
tvarkymas, pramogos, komunikacija socialiniuose
tinkluose ir kituose kanaluose.

Įranga
 Visa įranga (šaldytuvais, katinimo prietaisais, Meniu lentomis ir pan.) turite
pasirūpinti patys.
 Galite naudoti elektrinę, dujinę įrangą, taip pat ir grilius.
 Jei bus naudojama atvira liepsna netoli kioskelių turite apsaugoti paviršių
po ugnimi metalinėmis plokštėmis. Taip pat, pagal LR įstatymus privalote
turėti ugnies gesintuvą. Organizatoriai tikrins šiuos du dalykus saugumo
sumetimais.
 Nepamirškite pasirūpinti elektros prisijungimais (bent 50 m.) ir šakotuvais,
kurie galėtų pakelti Jūsų elektros sunaudojimą. Gauti juos iš mūsų
galimybės nebus.
 MAISTO FURGONAI turi pasirūpinti savo išlyginimo blokeliais!

Alkoholis

Alkoholio prekyba rūpinasi tik organizatoriai.
Juo bus prekiaujama TIK iš mūsų barų su
alkoholio licencijomis ir leidimais

Kokius dokumentus reikia pateikti norint dalyvauti?
•

VISIEMS PREKEIVIAMS: Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintą sertifikatą

•

Norint prekiauti maistu privalote turėti valstybės maisto ir veterinarijos paslaugų
tarnybos patvirtintą sertifikatą- Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimas (MTSP).

•

Jeigu Jūsų sertifikatas leidžia gaminti ir prekiauti maistu tik Jūsų restorane turite
susisiekti su Valstybine maisto ir veterinarijos paslaugų tarnyba. Jie įvertins Jūsų virtuvę
ir nuspręs ar galite užsiimti catering'u. Tokiu atveju gausite naują sertifikatą.

•

KONTROLĖ: Valstybinė maisto ir veterinarijos paslaugų tarnyba turi teisę atvykti į renginį ir
Jus patikrinti. Jūs pilnai atsakote už savo įrangą ir tinkama maisto laikymą ir transportavimą.

•

MAISTO FURGONAI: Jūsų furgonas privalo turėti galiojantį techninį pasą. Jo kopija bus
reikalinga registruojantis.

•

NEPRIKLAUSOMI ŠEFAI: Galite atstovuti save kaip nepriklausomas šefas, turėti savo prekės
ženklą, bet privalote turėti savo virtuvės įrangą, kuri atitinka visus higienos standartus. Yra
keletas variantu kaip tai padaryti: išsinuomoti virtuvę, kuri yra patvirtinta Valstybinės maisto
ir veterinarijos paslaugų tarnybos ir turi MSTP, arba bendradarbiauti su restoranu, kuris turi
MSTP ir dirbti su jų licencija
•

Jei reikia profesionalios pagalbos su leidimais ir licencijomis: info@rimavicius.lt
+370 618 21002

Kontaktai
• Projektos valdymas Vilnius: Jure Glumac
• Jure.glumac@hotmail.com 864113167
• Projekto valdymas Kaunas: Irutė Tumaitė
• irute@openkitchen.lt 866355136
• Sąskaitos, mokėjimai, sutartys: Marc
d’Erceville
• Marc.derceville@gmail.com 860296315

Klausimai tik e-mail arba SMS, !
Į skambučius neatsakome!

