Podmínky účas na trzích a kulturních akcích pořádaných
společnos Dům kultury Vse n, spol. s r. o.
I. Pořadatel akce
Dům kultury Vse n, spol. s r. o., Svárov 1055, 755 01 Vse n, IČ: 479 72 114
II. Prodejce
Prodejcem je každá právnická nebo fyzická osoba, která řádně vyplnila a podepsala
přihlášku k účas1 na trzích, a které pořadatel účast potvrdil.
III. Přihláška k účas
1. Přihláška k účas1 zaslaná pořadateli je pro prodejce závazná.
2. Pořadatel rozhoduje o přije , krácení nebo odmítnu přihlášky, aniž by byl povinen
své rozhodnu zdůvodňovat.
3. Pořadatel po vyhodnocení přihlášky zašle vybraným prodejcům potvrzovací e-mail
o přije a registraci přihlášky. V případě, že přihláška neobsahuje všechny potřebné
údaje, může ji pořadatel vyřadit.
4. Prodejce se zavazuje podpisem na přihlášce ke splnění všech závazků z ní
vyplývajících.
IV. Platba a sankční podmínky
1. Platba za prodejní místo proběhne předem na základě vystavené zálohové faktury,
která bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Po zaplacení
zálohové faktury prodejce stejnou cestou obdrží daňový doklad.
2. Nezaplacením zálohové faktury v termínu se prodejce vystavuje riziku vyřazení
z účas1 na trhu.
3. Poplatky za prodejní místo v případě Vaši neúčas1 nevracíme.
V. Zboží
1. Prodejce garantuje, že jím prodávané zboží splňuje požadavky všech příslušných
hygienických, bezpečnostních a pro1požárních předpisů.
Speciﬁkace prodávaného zboží:
Na trzích pořádaných společnos Dům kultury Vse n lze prodávat výrobky lidových
a uměleckých řemesel, vlastní výrobky (pletené, háčkované, šité), cukrovinky, občerstvení,
kosme1ku, bižuterii, výrobky z ovčí vlny, med a výrobky z medu, lesní plody, výrobky
z ovčího, kozího, kravského mléka, kvě1ny, zahradnické výrobky a výpěstky, dárkové zboží
(není dovoleno prodávat tex1l a oděvy).

2. Prodejce nesmí výrazným způsobem odchýlit svou nabídku na akci od sor1mentu,
který uvedl na „Přihlášce“. V opačném případě je pořadatel oprávněn vykázat
prodejce okamžitě a to bez nároku na vrácení poplatku za prodejní místo.
3. Odpovědní pracovníci prodejce nebo jimi pověřené osoby musí být přítomni
na stánku po celou provozní dobu akce.
VI. Povinnos prodejce
1. Prodejce je povinen dodržovat technicko-požární předpisy, směrnice pro provoz
dočasné elektroinstalace včetně bezpečnos1 práce a manipulace s veškerým
technickým zařízením.
2. Prodejce je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků ostrahy, požární ochrany
a pořadatele akce.
3. Prodejce odpovídá za veškerá zařízení poskytnutá pořadatelem a je povinen vrá1t
tato zařízení po skončení akce nepoškozená. Každé poškození prodejní plochy
a zařízení pořadatele je prodejce povinen uvést do původního stavu nebo uhradit
vzniklou škodu vyčíslenou pořadatelem.
4. Prodejce odpovídá za bezzávadný technický stav jím používaných zařízení a garantuje
jejich soulad s příslušnými technickými normami, jakož i řádný způsob použi
předepsaný výrobcem.
5. Prodejce bere na vědomí přísný zákaz používání elektrických přímotopů,
rychlovarných konvic a podobných zařízení, které nemají platnou
elektrotechnickou revizi a které nesplňují veškeré platné elektrotechnické normy.
Nerespektováním tohoto zákazu může mít za následek okamžité vykázání prodejce
a to bez nároku na vrácení poplatku za prodejní místo. Prodejce nese odpovědnost
za škody, které pořadateli vzniknou důsledkem porušení zákazu.
6. Prodejci občerstvení jsou povinni opatřit prodejní místo podložkou pro1 znečištění
(gril, olej, pánve). V případě, že ke znečištění dojde, objednatel tento prostor
neprodleně vyčis na svoje náklady.
7. Prodejci piva, čepovaných i nečepovaných alko a nealko nápojů jsou povinni, od doby
zavedení vratných kelímků společnos1 Dům kultury Vse n spol. s r.o., tyto kelímky
bezvýhradně používat. Distribuci a my na akcích zajišťuje společnost Dům kultury
Vse n. Používání jednorázových plastových kelímků je zakázáno.
8. Prodejce nesmí v průběhu pronájmu svévolně měnit pronajaté prodejní místo.
VII. Organizace trhů
1. Všechny trhy pořádané společnos Dům kultury Vse n, spol. s r.o. se odehrávají
na ul. Svárov, náměs Svobody nebo na Dolním náměs , a to současně nebo jen
na některém z uvedených míst.
2. Návoz zboží a prodejců do stánků probíhá od 6 hodin ráno (pokud není uvedeno
jinak). Samotný prodej pak začíná v 9 hodin. Po zahájení prodeje NELZE najíždět auty
mezi stánky a navážet zboží!
3. Auta, která přivážejí a odvážejí zboží do stánku se zdrží na místě vykládky a nakládky
POUZE na dobu nezbytně nutnou. Není dovoleno parkovat auta v blízkos1 stánku.
Prodejci, kteří mají objednaný stánek Domu kultury Vse n, mají stánky postavené
a označené jménem prodejce a názvem zboží, které prodávají.

4. Prodejci s vlastními stánky jsou povinni kontaktovat pořadatele trhů (pracovníka
Domu kultury Vse n), který jim dle předem zhotoveného plánku určí umístění
stánku.
5. Pokud se velikost stánku či zabrané m2 neshodují s velikos prostoru uvedeného
na přihlášce, je prodejce povinen tento rozdíl na místě dopla1t (dle platného ceníku).
6. Doba provozu stánku je povolená nejdéle 1 hodinu po oﬁciálním ukončení akce!
VIII. Pojištění
1. Pořadatel neodpovídá prodejci za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození zboží,
vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda
se zničení nebo jiné poškození stalo před zahájením, během akce či po jejím
skončení.
2. Pořadatel doporučuje prodejci pojis1t zboží, vybavení a zařízení při dopravě na místo
určení a po dobu trvání akce. Za účelem zamezení krádeží pořadatel doporučuje
prodejci po celou dobu akce, montáže a demontáže zajis1t na stánku účast
minimálně 1 pověřené osoby. Eventuální náhradu škody prodejce uplatní výhradně
u své pojišťovny, kde uzavřel pojištění, nikoliv u pořadatele.
IX. Propagace, inzerce, nápisy
Prodejce je oprávněn bezplatně propagovat své výrobky a služby pouze na svém
prodejním místě.
X. Závěrečná ustanovení
1. Není-li stanoveno jinak, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého
z ustanovení těchto "Podmínek účas1" vyloučit prodejce z další účas1 na akci.
V takovém případě nevzniká prodejci žádný nárok na náhradu případných škod,
nevyužitých služeb včetně reklamy ani dalších nákladů.
2. Pořadatel zpravidla vydává doplňující podrobné technické instrukce a prodejce
je povinen se jimi v plném rozsahu řídit. Jde zejména o upřesnění doby nakládky
a vykládky zboží, začátku prodeje…atd.
3. Prodejce zasláním přihlášky na akci souhlasí plně a bez výhrad s těmito podmínkami
a potvrzuje, že je oprávněn závaznou přihlášku na akci podat.
Ve Vse ně dne 1. dubna 2019
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