České muzeum stříbra, p.o.
Barborská 28, Kutná Hora
www.cms‐kh.cz

Závazné podmínky pro účastníky – prodejce během akce

ADVENT NA HRÁDKU
Datum:
Místo:
Kontakt:

sobota 11. prosince 2021 od 10 – 17 hodin
Hrádek, České muzeum stříbra, Barborská ulice 28, Kutná Hora
Mgr. Edita Dvorská, dvorska@cms-kh.cz, 739 717 325
1. O akci
České muzeum stříbra, sídlící v historické budově Hrádku, v Kutné Hoře tradičně
organizuje akci nazvanou Advent na Hrádku. Akce je dlouhodobě hojně navštěvovaná, za
symbolické vstupné nabízí během dne: vánoční tematickou výstavu, loutkové divadlo pro
děti, hudební vystoupení – staročeské koledy, zpívání koled u klavíru a v neposlední řadě
jarmark s dárkovým zbožím. Vše v malebném prostředí středověkého Hrádku, před
budovou na hlavní procházkové trase městem.

2. Prodejci
Preferujeme prodejce s kvalitním sortimentem, obsazujeme prodejní plochu s oblastech: občerstvení a nápoje, řemeslné výrobky
/ dárkové předměty. Prodejce vybíráme na základě on-line registrace.
3. Proces přijetí na akci
Na akci je třeba přihlásit se prostřednictvím online registračního formuláře. Součástí
registrace je odeslání informací o sortimentu a stánku včetně fotografie. Přihlášky jsou
vyhodnoceny a účast prodejci potvrzena nebo zamítnuta. Před účastí je prodejci zaslána
zálohová faktura pro úhradu poplatku, po uskutečnění akce faktura. Týden před akcí
prodejce obdrží detailní propozice (adresa, příjezd, umístění atd.). Uzávěrka registrací je
30. listopadu 2021. Platby musí být uhrazeny do 5. prosince 2021.
4. Ceník
Občerstvení: 500,- Kč / stánek, řemeslné a dárkové předměty: 300,- Kč / stánek – v obou případech stánek přiměřené velikosti
– preferujeme stánky spíše menší vzhledem k charakteru prostoru, do kterého jsou umisťovány, případně také stánky
decentního provedení (dřevěné, nůžkové menší, bílé / hnědé apod.).
5. Podmínky a organizace.
● Místo pro Váš stánek
Prodejní místo Vám přidělí organizátor v den konání akce.
● Pravdivé informace
Prodejce je zavázán uvést do Přihlášky pravdivé informace. 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. Akce samozřejmě
proběhne dle aktuálně platných protiepidemických opatření.
● Elektřina
Připojení na elektřinu je možné. Částka za elektřinu bude připočtena k platbě za stánek a bude uhrazena na základě jedné
zálohové faktury. Prodejce si s sebou přiveze vlastní, dostatečně dlouhý, prodlužovací kabel / kabely (s revizí).
● Odpad
Odpad vzniklý z činnosti prodejce likviduje každý prodejce vlastními prostředky. Na všech prostranstvích je nezbytně nutné
udržovat přísnou čistotu dbát na to, aby nebyly nikterak poškozeny povrchy pod stánkem (historická dlažba atd.).
● Parkování
Parkování vozidel probíhá na standardních parkovacích stáních ve městě (dle dopravního značení).
● Porušení podmínek
Porušení podmínek ze strany prodejce znamená jeho vyloučení z účasti na dalších akcích pořádaných organizátorem.
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