
SVARBU ŽINOTI NORINTIEMS PARDUOTI 
 

 

PREKYBA 
Prekiauti galima vaikiškomis prekėmis: drabužiais, avalyne, žaislais, vaikiška technika 
ir aksesuarais bei nėščiųjų prekėmis, daiktais, skirtais mokyklai. Turgelyje pardavinėti 
ar keisti galima tik savo asmeninius bei savo kūrybos daiktus. 

 

REGISTRACIJA 
Iš anksto registruojatės el. p. adresu registracija@gargzduturgus.lt. Registracija į 
Mamyčių turgelį vyks iki š.m. rugpjūčio 10 d. imtinai. 
Vienkartinis dalyvio mokestis (3 Eur) mokamas vietoje, atvykus renginio dieną į 
prekybos vietą.  
Dalyviui, pagal poreikį, suteikiamas 2 kv.m. prekybinis plotas. 

 
 
 

 

REGISTRACIJOS METU PATEIKITE ŠIUOS DUOMENIS: 
▪ prekiaujančio asmens vardas, pavardė ir telefono numeris, 
▪ asmeninio inventoriaus trumpas aprašymas (ar turėsite prekybai staliuką, 
naudositės rūbų džiovykle, kabykla ar reikalinga prekybinė vieta su stalu), 
▪ daiktų, kuriais norima prekiauti, trumpas aprašymas (jeigu prekiausite rūbeliais - 
drabužių dydis, kokiam amžiui skirti). 
Registracija patvirtinama tik tuo atveju, jei yra pateikiama pilna informacija ir yra 
laisvų prekybos vietų. Turgelio dalyviui suteikiamas registraciją patvirtinantis 
numeris paskutinę registracijos dieną, bet ne vėliau kaip likus 2 (dviems) dienoms iki 
renginio. 

 

INVENTORIUS 
Mamyčių turgelio metu prekybininkui gali būti suteikiama prekybinė vieta su stalu. 

 

DAIKTŲ PARUOŠIMAS 
Renginio organizatoriai siūlo iš anksto pasiruošti/apgalvoti parduodamų daiktų 
kainas: atsispausdinti jas ir prisegti / priklijuoti prie paruoštų pardavimui daiktų.  

 

ATVYKIMAS IR ĮSIKŪRIMAS 
Mamyčių turgelis vyksta š.m. rugpjūčio 15 d. (sekmadienį) nuo 10.00 iki 13.00 val. 
Turgelio prekybininkai į turgelio teritoriją įleidžiami paruošiamiesiems darbams nuo 
9 val. tik pro pagrindinį įėjimą iš automobilių stovėjimo aikštelės.  

Vėluojantiems į turgelį – būtina informuoti tel. 8673 05525, nes nesulaukus 
užsiregistravusio asmens iki 9:40 val., vieta atiduodama kitam pageidaujančiam 
asmeniui.  

 

BENDRA TVARKA 
Be organizatorių sutikimo negalima keisti dalyviui skirtos vietos, savavališkai 
perstatinėti stalų.  
Turgelio dalyviai yra atsakingi už švarą ir tvarką savo prekybos vietoje bei suteikto 
inventoriaus saugojimą.  
Prekybininkai turi būti tolerantiški, supratingi, draugiški vieni kitų, organizatorių bei 
turgelio svečių atžvilgiu. 
Prekybininkas atsako už savo vaikų saugumą. 
Renginio metu savo prekybinėje vietoje turėkite dezinfekcinio rankų skysčio ir 
dėvėkite nosį ir burną dengiančias kaukes, respiratorius ar kitas veido apsaugos 
priemones 
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