Závazné podmínky pro účastníky – prodejce během akce

Krajské vinobraní a dožínky na Kačině dne 11. září 2021, 9:30 – 19:00 hodin
Základní informace:
pořadatel:
Klub přátel vína, z. s.
registrace prodejců: Mgr. Edita Dvorská, edita.dvorska@vinokutnahora.cz, 608 190 424
elektronická přihláška: www.trhy-kh.cz
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1. O akci
Krajské vinobraní a dožínky na Kačině jsou tradiční a unikátní akcí v našem regionu. Akce se
každoročně těší velkému zájmu veřejnosti a návštěvnost se pohybuje (dle počasí od 5 – 8 tisíc lidí),
v roce 2021 se uskuteční její 10. ročník. Vinobraní a dožínky navazují na staročeské tradice oslav sklizně
a přinášejí možnost ochutnat vína téměř třiceti českých a moravských vinařů. Součástí akce
je také zóna s občerstvením a zóna s nabídkou regionálních produktů. Samozřejmostí je bohatý
kulturní program pro široké spektrum návštěvníků včetně dětí.
2. Prodejci
Preferujeme kvalitní prodejce, se sortimentem, který zapadá do zaměření akce, s kvalitním a
atraktivním sortimentem ve všech oblastech: nápoje / občerstvení / další doplňkový prodej.
Prodejce vybíráme na základě jejich přihlášky.
3. DŮLEŽITÉ!
!! Přihlášky na akci jsou přijímány pouze v elektronické podobě na linku na webu
www.vinobraninakacine.cz nebo na www.trhy-kh.cz. Vyplnění přihlášky neznamená automatické
přijetí na akci. O přijetí / odmítnutí Vaší účasti budete informováni písemně e-mailem.
!! Poplatek za prodejní místo je hrazen předem na účet organizátora, na základě zaslaných instrukcí.
Na základě platby obdrží prodejce doklad (FA).
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!! Nákupy zákazníků ve všech zónách budou prováděny v hotovosti, případně platební kartou
(dle vybavení konkrétního prodejce).
!! Prodejce hradí poplatek za pronájem prodejní plochy, případně za připojení k elektrické síti.
Není hrazena další částka (provize atd.).
4. Přihláška
Pro registraci prodeje na akci použijte přihlášku na webu www.vinobraninakacine.cz nebo na
www.trhy-kh.cz. Odeslání přihlášky neznamená automatické přijetí pro prodej. Vaše přihláška bude
písemně (e-mailem) potvrzena nebo zamítnuta. S potvrzením přihlášky obdržíte informaci o zóně,
do které byl Váš stánek zařazen, a obdržíte instrukce pro provedení platby převodem na bankovní
účet organizátora. Uzávěrka registrací je 30. července 2021, do tohoto termínu je třeba také
uhradit poplatek za prodejní místo.
5. 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. července 2021. Pokud nebude poplatek zaplacen včas, nemůžeme
Vám garantovat objednané místo. Fakturu za pronájem prodejní plochy obdržíte po provedení
platby.
● 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.
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● Elektřina

Připojení na elektřinu je možné. Částka za elektřinu je také hrazena předem na bankovní účet dle
zaslaných instrukcí. Prodejce si s sebou přiveze vlastní, dostatečně dlouhý, prodlužovací kabel /
kabely (s revizí).
● Odpad
Odpad vzniklý z činnosti prodejce likviduje každý prodejce vlastními prostředky do připravených
kontejnerů. V oblasti cateringu upřednostňujeme vratné či recyklovatelné obaly. Na všech
prostranstvích je nezbytně nutné udržovat přísnou čistotu dbát na nepoškozování travnatých ploch,
mlatových cest a dalšího zařízení parku / zámku. Je přísně zakázáno odkládat jakékoli předměty na
kamenné podesty sloupoví zámku, případně na další architektonické části budovy.
● Parkování
Parkování vozidel v programovém prostoru není možné. Povolen je vjezd do areálu, vyložení zboží
a následný odjezd aut – parkování na vyhrazených plochách.
● Porušení podmínek
Porušení podmínek ze strany prodejce znamená jeho vyloučení z účasti na dalších akcích pořádaných
organizátorem.
6. Prodejci, ceník

1) VINAŘI
cena – pronájem plochy:

5.000,- Kč (konečná cena, bez provize atd.)
v případě potřeby elektřiny + 500,- Kč (max. 10 A=2,5 kW/220 V)
stánek:
vlastní co 6 m2, v případě potřeby zapůjčení stánku uveďte v přihlášce
sortiment:
víno – lahve, rozlévané, doplňkový prodej (kromě burčáku).
Skleničky a led zajistí organizátor.
přihlášení:
Přihlášku vyplňte na linku uvedeném výše. Ta bude písemně
potvrzena / odmítnuta, před akcí je třeba provést platbu za prodejní místo, následně dostanete
detailní instrukce o příjezdu a umístění stánku, na místě jsou prodejci povinni řídit se instrukcemi
organizátora. Uzávěrka pro přihlášky a platby je 30. července 2021.
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2) CATERING
cena – pronájem plochy:

catering malý: 3.000,- Kč (konečná cena, bez provize atd.)
catering velký: 8.000,- Kč (konečná cena, bez provize atd.)
v případě potřeby elektřiny + 1.000,- Kč
(max. 16 A=3,6 kW/220 V nebo 32 A=18kW/400 V)
stánek:
vlastní, odpovídající vzhled a velikost
přihlášení:
Přihlášku vyplňte na linku uvedeném výše. Ta bude písemně
potvrzena / odmítnuta, před akcí je třeba provést platbu za prodejní místo, následně dostanete
detailní instrukce o příjezdu a umístění stánku, na místě jsou prodejci povinni řídit se instrukcemi
organizátora. Uzávěrka pro přihlášky a platby je 30. července 2021.
3) REGIONÁLNÍ VÝROBCI (Kutnohorsko, certifikace Regionální produkt)
cena – pronájem plochy:
0,- Kč
regionální pivovary, vinaři: 2.000,- Kč (konečná cena bez provize)
v případě potřeby elektřiny 500,- Kč (max. 10 A=2,5 kW/220 V)
stánek:
vlastní co 6 m2, v případě potřeby zapůjčení stánku uveďte v přihlášce
přihlášení:
Přihlášku vyplňte na linku uvedeném výše. Ta bude písemně
potvrzena, před akcí je třeba provést platbu za prodejní místo, následně dostanete detailní instrukce o
příjezdu a umístění stánku, na místě jsou prodejci povinni řídit se instrukcemi organizátora. Uzávěrka
pro přihlášky a platby je 30. července 2021.
Další regionální výrobci bez certifikace Regionální produkt Kutnohorska: 1000,- (přední část areálu)
/ 500 Kč (zadní část areálu)
4) OSTATNÍ PRODEJCI
cena – pronájem plochy:

malý: 1.000,- / 700,- / 500,- (konečná cena, bez provize atd.)
střední: 1.500,- / 1.200,- / 1.000,- (konečná cena, bez provize atd.)
velký: 2.500,- / 2.200,- / 1.800,- (konečná cena, bez provize atd.)
odlišení cen: prostor v přední části / za knihovnou / za kaplí
v případě potřeby elektřiny 500,- Kč (max. 10 A=2,5 kW/220 V)
stánek:
malý (cca 3m2), střední (cca 6 m2), velký (cca 9 m2)
přihlášení:
Přihlášku vyplňte na linku uvedeném výše. Ta bude písemně
potvrzena / odmítnuta, před akcí je třeba provést platbu za prodejní místo, následně dostanete
detailní instrukce o příjezdu a umístění stánku, na místě jsou prodejci povinni řídit se instrukcemi
organizátora. Uzávěrka pro přihlášky a platby je 30. července 2021.

V Kutné Hoře 25.5.2021
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