KETENTUAN DAN TATA TERTIB VENDOR BAZAAR
TEMU MASYARAKAT INDONESIA DALAM RANGKA HUT RI KE-73
WISMA NUSANTARA 11 AGUSTUS 2018

1. Calon Peserta Bazaar Temu Masyarakat 2018 adalah masyarakat Indonesia, baik atas nama
individu maupun organisasi.
2. Panitia menyediakan stall dengan pengaturan sebagai berikut:
 stall produk makanan/minuman jadi;
 stall produk makanan yang dibakar di tempat;
 stall produk makanan/minuman yang dibuat di tempat;
 stall produk non-makanan (craft/pakaian);
 stall nirlaba/non-profit (charity).
3. Biaya pendaftaran adalah £50,- (lima puluh poundsterling) per-vendor/stall. Biaya pendaftaran
dibayarkan kepada Panitia Peringatan HUT RI ke-73 pada technical meeting di hari Selasa
tanggal 7 Agustus 2018 pkl 15.00 bertempat di ruang rapat LG KBRI London, 30 Great Peter
Street, London SW1P 2BU. Peserta diharapkan hadir pada waktu yang telah ditentukan di atas
untuk technical meeting dan penjelasan singkat mengenai berbagai pengaturan teknis terkait
denah Bazaar Temu Masyarakat serta tata tertib yang harus dipatuhi selama kegiatan bazaar
berlangsung. Peserta yang tidak hadir dan tidak menyelesaikan pembayaran sampai waktu yang
telah ditentukan di atas dianggap mengundurkan diri dan tempat yang akan diberikan kepada
peminat dalam daftar urut cadangan (waiting list).
4. Peserta terpilih wajib mengisi formulir rincian daftar produk yang akan dijual serta perangkat
yang akan digunakan. Khusus untuk vendor yang menjual produk makanan diwajibkan untuk
menyertakan jenis sertifikat yang dimiliki i.e. Food safety and hygiene level, council registration,
environmental audit, company/public liability insurance, dll. (Formulir akan dikirimkan melalui
email bersamaan dengan notifikasi konfirmasi vendor terpilih dan dikirimkan kembali kepada
panitia melalui surat elektronik (surel) sebelum technical meeting.
5. Pengalokasian posisi stall setiap peserta sepenuhnya merupakan wewenang panitia berdasarkan
pertimbangan pengaturan dalam butir (3) di atas dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Fasilitas yang diberikan kepada setiap vendor/stall terdiri dari : stall berukuran maksimal 2m x
3m, 1 buah meja, 2 buah kursi lipat, dan 1 titik listrik. Dua jenis kantong sampah akan diberikan
kepada setiap stall (recyclable dan general waste).
7. Peserta dipersilahkan untuk memasang spanduk dan daftar produk pada stall masing-masing.

8. Waktu penyusunan/loading peralatan stall para vendor adalah H-1 dan Hari-H. Waktu loading
akan diinformasikan pada technical meeting.
9. Panitia akan melakukan pemeriksaan ke setiap stall peserta untuk memastikan terpenuhinya
ketentuan yang telah ditetapkan.
10. Peserta diwajibkan tetap konsisten dengan isi daftar yang telah telah disampaikan/tidak
mengubah jenis produk pada hari pelaksanaan Bazaar di temu masyarakat.
11. Peserta diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban selama mengikuti Bazaar.
Pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 membayar denda sebesar £ 200,- (dua ratus poundsterling) untuk kerusakan meja dan tenda
yang disebabkan oleh kelalaian peserta;
 panitia berwenang menutup dan mengenakan denda £200,- (dua ratus poundsterling)
kepada peserta yang tidak terdaftar atau memindahtangankan stall ke pihak lain;
 penutupan stall apabila peserta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk
penggunaan alat masak di tempat yang tidak dialokasikan dan atau melampaui kapasitas
listrik yang telah ditetapkan pada technical meeting; dan
 peserta yang melanggar sejumlah ketentuan di atas tidak diperkenankan untuk
berpartisipasi kembali pada tahun berikutnya.
12. Demi kenyamanan bersama, Panitia berhak melakukan revisi/penambahan tata tertib yang
disesuaikan adengan perkembangan/kondisi yang ada.
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