Novi Vinodolski, 17. svibnja 2016. godine

JAVNI POZIV
ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI OKOLOTORNO

Cilj manifestacije
Okolotorno je turistički projekt Grada Novi Vinodolski, odnosno manifestacija koja je 2015.
godine održana po prvi puta. Cilj projekta je proširiti turističku ponudu revitalizacijom Starog
grada, te potaknuti razvoj gospodarstva, s naglaskom na razvoj autohtonih proizvoda.
Opis manifestacije
Okolotorno je šetnja okolo, naokolo, prigodno osvijetljenim i uređenim ulicama Starog grada,
tijekom koje posjetitelji uz pomoć mape obilaze sve važne znamenitosti i zanimljivosti. Na
tom putu obilaska posjetitelji prolaze pored 43 punkta gdje lokalne Udruge, umjetnici,
obrtnici, poduzetnici, poljoprivredni gospodarstvenici prezentiraju i vrše prodaju autohtone
proizvode (npr. sir, med, alkoholna pića, vino i dr.) i suvenire. Posjetitelje u vrijeme
Okolotorna zabavljaju glazbenici, kostimirani volonteri utjelovljuju likove Frankopana, Bana
Ivana Mažuranića, Mesopustarska društva, te građani Novog Vinodolskog u narodnim
nošnjama, te gosti, s kojima se posjetitelji fotografiraju, te uče nešto više o povijesti Novog
Vinodolskog. Okolotorno će se održavati od mjeseca srpnja do rujna, i to svake srijede - 6.7.,
13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8 i 7.9. u vremenu od 20h do 24h.
Prijavitelj
Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske koje žele izlagati i
prodavati autohtone proizvode i suvenire tijekom ljetne manifestacije.

Obveze izlagača su
1. Ponuditi autohtoni proizvod
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2. Obući prigodnu narodnu nošnju ili neku drugu odgovarajuću uniformu sukladno tipu
proizvoda koji se izlažu/prodaju
3. Dekorirati štand
4. Osigurati svoje dodatno rasvjetno tijelo i 1 produžni kabel za el.energiju
5. Po završetku izlaganja očistiti štand i površinu
Obveze organizatora
1. Zakup javne površina
2. Korištenje, doprema i otprema štandova za izlaganje proizvoda
3. Pristup el.energiji

Način prijave
1. poštom na adresu Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi
Vinodolski s napomenom: „Prijava za Okolotorno“
2. osobno u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
3. elektronskom poštom na e-mail: sandra.ristic@novi-vinodolski.hr ili faksom na broj
telefona 051 355 373
Zaprimljene prijave prihvaćati će se redoslijedom kojim se zaprime u Grad Novi Vinodolski,
od 1 do 43.
Obrazac prijave nalazi se u privitku ovog Javnog poziva.
Rok za prijavu
7 dana od objave Javnog poziva
Informacije
Sandra Ristić, Voditeljica odsjeka za projekte i EU fondove, +385 51 554 355

Zamjenik gradonačelnika koji
obnaša dužnost gradonačelnika
Velimir Piškulić, oec.
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