Přihláška k prodeji na den 08.09.2018

Náměstí 29, 439 88 Blšany
Společnost/jméno:........................................................ .................................................................................
Adresa: .......................................................................... Město:......................................................................
Osoba oprávněná jednat za společnost: ....................... .................................................................................
Kontaktní osoba: ........................................................... Mobil: ......................................................................
E-mail: ........................................................................... Tel.: .........................................................................
IČO: ............................................................................... DIČ: ..........................................................................
Způsob platby: hotově / bankovním převodem*

Variabilní symbol: ....................................................

Bankovní spojení: .......................................................... Číslo účtu:………………………………………………...............
Sortiment zboží: ............................................................ .................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRODEJ PIVA, GRILOVANÝCH STEAKŮ A KLOBÁS pouze se souhlasem
pořadatelů a splnění podmínek bodu 15.
Rozměr stánku (hloubka x šířka):.................................. Přípojka el. 230 V:

ano / ne*

Připojované spotřebiče:……………………………………………………………………………………………………………………………………
(za připojení výše uvedeného spotřebiče bude vybírána paušální částka za spotřebovanou energii viz. ceník)
Voda: ano / ne* omezená možnost vlastního odběru ze sociálního zařízení Městského úřadu do vlastních nádob
Druh prodejního stánku: karavan / mobilní stánek*
Ostatní: ......................................................................................…………………………………………………………………………..(popište)
Vlastní posezení – velikost: ……… X ……… m nebo Počet stolů: ………….. židlí:……………… lavic:…………………
Za místo pro posezení se nepočítá nájemné, slouží pouze pro naši orientaci a vytyčení záboru – rezervace místa.
Datum příjezdu: ……………………

Čas příjezdu:………………

Počet personálu: ………….. Odpovědný zástupce v den prodeje: ……...........................................................................
Počet aut: ……………

SPZ aut: .............................................. .............................................................................................

Beru na vědomí a souhlasím s bezvýhradným respektováním podmínek prodeje a informacemi organizátorů, se kterými jsem se
dostatečně seznámil/a.
Datum: …………………………
Podpis:……………………………………
*nehodící škrtněte

Informace pořadatele
Pořadatelem „Loučení s létem a Svatováclavský jarmark 2018“ je Město Blšany, určení organizátoři jednající jménem
pořadatele jsou: Ulke Petr, Šárka Hlaváčová a Jaroslava Čermáková.
Více na www.blsany.cz
Základní podmínkou účasti na těchto městských oslavách je doručení této vyplněné přihlášky k prodeji na adresu
pořadatele, tj. e-mailem na : jarmark.blsany@seznam.cz nebo korespondenčně na adresu: Město Blšany, Náměstí
29, 439 88 Blšany.
Rozhodnutí o přijetí přihlášky k prodeji provádí výhradně organizátoři. Potvrzení přihlášky k prodeji bude písemně
sděleno žadateli (nájemci), spolu s dalšími podmínkami a pokyny např. uhrazení smluvní částky za pronájem prodejního
místa ve výši min. 50% nejpozději do 31.08.2018 hotově či na číslo BÚ KB Podbořany 3623481/0100 nebo číslo
transparentního účtu KB Podbořany 107-8651280217/0100. Zbylou část nájemného nutno uhradit nejpozději do
08.09.2018 např. na místě v den konání. Potvrzením přihlášky a zaplacením poplatku ve výši min. 50% se tato stává
závaznou přihláškou.
Stanoviště pro umístění stánku určují (na základě výše uvedených rozměrů, sortimentu) organizátoři. Nájemce musí
využívat vlastní prodejní stánek, k dispozici je pouze přidělené prodejní místo. Prostory konání akce nejsou
monitorovány bezpečnostní službou. Pořadatel a organizátoři nezajišťují ostrahu jednotlivých stánků ani jeho vybavení
proti krádeži. Sjednaná cena za pronájem je stanovena na základě ceníku (doporučujeme vlastní sezení u stánku – bez
zpoplatnění).
Závazné podmínky prodeje
1. Veškerá prodejní místa a jejich umístění v konečné verzi určují organizátoři.
2. V případě neshod si organizátoři vyhrazují právo vrácení finanční částky a odmítnutí stánkového prodejce.
3. Prodejce/nájemce se zavazuje po celou dobu konání akce dodržovat veškeré nařízení, předpisy a zákony platné
v ČR (hygiena, ČOI, ochrana spotřebitele atd.)
4. Prodejce/nájemce si zajistí vlastní prodlužovaní kabely nutné k připojení el.energie. Vybavení musí odpovídat
současným normám – za elektroinstalaci od místa určeného k připojení ručí nájemce (ČSN 33 00-7-740, ČSN 33
2000-4-41 od.2)
5. Prodejce/nájemce je zodpovědný za to, že bude udržovat přidělený prostor v čistotě a pořádku, nebude
používat audio produkci, nebude rušit program na pódiích a hlukem obtěžovat ostatní stánkaře.
6. Prodejní stánek, musí být umístěn v minimální vzdálenosti od jakéhokoliv stromu 1,5 m.
7. Vozidlo, prodejní či jiný karavan musí být umístěn v minimální vzdálenosti 2,5 m od jakéhokoliv stromu.
8. Stánkový prodejce bude mít v rámci svého prodejního místa umístěn pouze prodejní stánek či karavan. Osobní či
dodávkový vůz si každý prodejce umístí na organizátorem určené parkoviště.
9. Prodejce/nájemce nebude parkovat či skladovat zboží na jiném, než organizátorem vymezeném místě
10. Stánkový prodejce nebude umisťovat na stromy či keře žádný propagační materiál (prodejní ceník atd.)
11. Prodejce /nájemce se zavazuje, že nebude ničit travnatý povrch (zejména nevylévat olej, nápoje či jiné
pochutiny na zem). Dále nebude ničit keře, stromy atd.
12. Po skončení pronájmu zajistí úklid ve svém přiděleném prostoru
13. V místě konání je povolena jízda max. 10 km/hod.
14. Řidiči budou dbát pokynů organizátorů.
15. Prodejce/nájemce souhlasí s prodejem za podmínek daných organizátorem. Zejména bere na vědomí vyloučení
z prodeje sortimentu pivo (v ojedinělých případech po předchozí dohodě s organizátory lze smluvit prodej
určitého druhu piva). Dalším vyloučeným sortimentem z prodeje jsou grilované steaky a klobásy. Vyloučený
sortiment (pivo, grilované steaky a klobásy) se netýká místních podnikatelských subjektů po odsouhlasení
s organizátory. Nerespektování může mít za následek okamžité ukončení pronájmu a vykázání z prodejního
místa! V případě porušení výše uvedených bodů se zodpovědná osoba – stánkový prodejce, vystavuje smluvní
sankční pokutě 10.000,- Kč! Případné poničení bude řešit Policie ČR.
16. Po příjezdu na místo konání akce je prodejce povinen zaregistrovat se u organizátora (paní Čermáková J. tel.:
603 181 590, paní Hlaváčová Š. tel.: 724 365 043 – nebo jimi stanoveného zástupce). Při registraci se prodejce
prokáže potvrzenou přihláškou k prodeji a dokladem o zaplacení. Prodejce obdrží „Povolenku“ (kterou viditelně
označí prodejní stánek-karavan) a zároveň mu bude přiděleno rezervované prodejní místo.

Ceník pronájmu 08.09.2018
položka
Chráněná dílna
Chráněná dílna
Dobové stánky/řemesla
Dobové stánky/řemesla
Občerstvení
Občerstvení
Ostatní - zelenina,textil,hračky,koření
medovina atd. …
Ostatní - zelenina,textil,hračky,koření
medovina atd. …
** - platí se pouze poplatek dle OZVč.2/2011

rozměr
prodejní plochy
do 6 m2
6 m2 – 10m2
do 6 m2
6 m2 – 10m2
do 10 m2
10 m2 – 14m2
do 6 m2
nad 6 m2

poplatek
ZDARMA **
ZDARMA **
500,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč
4 000,- Kč
500,- Kč
1 000,- Kč

Stánkový prodej je omezen na určitý počet! V případě překročení tohoto počtu nebudou další stánkoví prodejci
přijímáni. Pamatujte na včasné přihlášení!
V ceně pronájmu je zahrnut poplatek o záboru veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
POZOR! Organizátoři prodejci/nájemci garantují, že budou připuštěni k prodeji max. 2 prodejci se stejným sortimentem!
Montáž stánků:

07.09.2018 v odpoledních hodinách (pátek)
nebo
08.09.2018 ráno do 8:00 hodin (sobota)

Program naleznete na: www.blsany.cz , http://www.webtrziste.cz/trhy/akce/program.php?id=743

Všem prodejcům děkujeme za zájem, podporu slavností a dodržování stanovených pravidel!

