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Závazné podmínky pro prodejce
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1. O akci
Tradiční oblíbená akce, která se koná na Palackého náměstí v Kutné Hoře, kde je připraven bohatý a
žánrově různorodý program na pódiu (13 – 22 hodin). Kulturní program je doplněn trhem, který ve
dvou vymezených částech nabízí cca 1,5 tis. návštěvníkům občerstvení a nápoje a dále další kvalitní
zboží. Oficiální programová část je 13 – 22 hodin. Prodejci na tržiště však mohou přijíždět již
v ranních hodinách (od 8:00 hod.) a v druhé části tržiště (zóna 2) je možné stánek deinstalovat také
před samotným zakončením akce (cca ve 20:00 hod.). Tyto informace je třeba uvést v elektronické
přihlášce.
2. Přihláška
Pro registraci prodeje na akci použijte přihlášku na tomto linku: https://1url.cz/wMhe9
Odeslání přihlášky neznamená automatické přijetí pro prodej. Vaše přihláška bude písemně
(e-mailem) potvrzena nebo zamítnuta. Přihlášky jsou posuzovány podle termínu přijetí, vhodnosti
nabízeného sortimentu, vzhledu stánku a případné historii prodejce (účast na akcích, dodržování
stanovených podmínek atd.). Kapacita prodejních míst je omezena. S potvrzením přihlášky obdržíte
instrukce pro provedení platby převodem na bankovní účet organizátora (Město Kutná Hora).
Uzávěrka registrací je 30. srpna 2019, do tohoto termínu je třeba také uhradit poplatek za prodejní
místo.
3. Podmínky a organizace
● Přijetí Přihlášky: Přijetí Přihlášky proběhne jejím písemným potvrzením. Samotné zaslání Přihlášky
neznamená automatické přijetí a tedy nárok k prodeji! Jednotlivé zóny mají omezenou kapacitu a o
přijetí prodejce na akci rozhoduje Organizátor.
● Místo pro Váš stánek: Prodejní místo Vám přidělí organizátor. Přibližnou lokaci budete znát před
konáním akce, konkrétní místo Vám bude vymezeno na místě v den konání akce. Umístění stánku na
jiném, než vymezeném místě, bude považováno za porušení pravidel stánkového prodeje a riskujete
nepřijetí na další organizované akce.
● Účastnický poplatek je nutné zaplatit nejpozději do 30. srpna 2019. Pokud nebude poplatek
zaplacen včas, nemůžeme Vám garantovat objednané místo. Fakturu za pronájem prodejní plochy
obdržíte po uskutečnění akce.
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● Pravdivé informace: Prodejce je zavázán uvést do Přihlášky pravdivé informace. Pořadatel má

možnost si tyto informace (zabraná plocha, odběr spotřebičů, nahlášený sortiment), ověřit během
akce. V případě, že realita nebude odpovídat Přihlášce, vystavuje se Prodejce riziku nepřijetí na další
akce organizované pořadatelem (např. příští ročník a další).
● Stánek, sortiment: Je zakázáno na akci prodávat jiné zboží než uvedené v přihlášce. Prodejní stánek
je nutné označit v souladu s předpisy ČOI. Prodejci jsou povinni dodržovat požární, hygienické a
ekologické předpisy a povinnosti z toho vyplývající.
● Elektřina: Připojení na elektřinu je možné dle předem nahlášeného odběru. Částka za elektřinu je
také hrazena předem na bankovní účet dle zaslaných instrukcí. Prodejce si s sebou přiveze vlastní,
dostatečně dlouhý, prodlužovací kabel (cca 25 m, s revizí).
● Odpad: Odpad vzniklý z činnosti likviduje každý prodejce vlastními prostředky do připravených
kontejnerů. V oblasti cateringu upřednostňujeme vratné či recyklovatelné obaly. Na všech
prostranstvích je nezbytně nutné udržovat čistotu.
● Znečištění dlažby: Prodejci opouští své prodejní místo a zanechávají ho v takovém stavu, ve kterém
ho od Provozovatele převzali. Provozovatelé stánků s občerstvením, kde hrozí znečištění historické
dlažby například olejem při smažení apod., jsou povinni tuto dlažbu před tímto znečištěním ochránit
(například koberec / lino). Pokud dojde ke znečištění dlažby, které bude třeba následně vyčistit, je
Pořadatel oprávněn uplatnit u Prodejce platbu za toto čištění.
● Parkování vozidel na Palackého náměstí během dne není možné. Povolen bude vjezd na dobu
nezbytně nutnou pro vyložení a následné naložení zboží. Parkování aut je možné na standardních
místech vyhrazených pro parkování. Automobily takto zaparkované na náměstí budou řešeny
s Městskou policií a stání bude pokutováno.
● Porušení podmínek: Porušení podmínek ze strany prodejce znamená jeho vyloučení z účasti na
dalších akcích pořádaných organizátorem.
4. Nákres tržiště, zóny

Zóna 1: primárně občerstvení, elektřina ok (10:00 – 22:00 hod.)
Zóna 2: další kvalitní zboží, elektřina s omezením (10:00 – 20:00 / 22:00 hod.)
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5. Ceník

Dle Vaší vyplněné přihlášky bude Váš stánek přiřazen do jednotlivé kategorie a podle ceníku
vypočítána částka za pronájem prodejní plochy během akce. Tyto informace dostanete e-mailem
s potvrzením přihlášky.

Za Město Kutná Hora
Mgr. Edita Dvorská
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