Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, přísp.org., Ve Svahu 578/13,
793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 750 96 366, telefon 554 295 195

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA - PODMÍNKY
pro stánkový prodej na městské slavnosti „Vrbno se baví“

10. - 11. června 2022
PŘIHLÁŠKA
Prodejní plocha Vám bude přidělena na základě písemné přihlášky (viz příloha), která musí
obsahovat přesný popis sortimentu prodejního zboží a rozměry stánku. Upřednostníme prodejce,
kteří ke své žádosti o prodej přiloží i fotografii svého stánku.

PŘIJETÍ
1) Samotné přihlášení není nárokem k přijetí na trh!
2) Místo pro Váš stánek přidělí organizátor na místě v den konání akce. Umístění stánku na
jiném místě je považováno za neoprávněný zábor veřejného prostranství, a tak bude i
řešeno!
3) Účastnický poplatek je nutno zaplatit nejpozději do pátku 31. 5. 2022. Pokud nebude
poplatek zaplacen včas, nemůžeme Vám garantovat prodejní místo. Zároveň
upozorňujeme, že poplatky za prodejní místo placené příp. až při akci jsou až o 50 % vyšší.
4) Prodejní doba je stanovena takto: pátek (10. 6.)
od 12:00 – 24:00 hod.
sobotu (11. 6.)
od 10:00 – 24:00 hod.

PRODEJ
1) Prodej v nevzhledných stáncích - pořadatel je oprávněn prodejce kdykoliv i v průběhu akce
vykázat z vyměřeného prostoru a to bez nároku na náhradu ušlého zisku! Stejně bude
postupováno, zařadí-li prodejce v průběhu akce do prodeje nevhodné zboží.
2) Prodejní prostor akce se nachází pouze v prostorách vymezených pořadatelem. Prodejní
místa rozmístěna podél cesty z bezpečnostních důvodů nesmí zasahovat do komunikačního
tělesa (cesty).
3) Připojení na elektrický proud je omezeno. Přednost mají prodejci, kteří elektřinu nezbytně
potřebují ke svému řemeslu. Poplatek za Vámi spotřebovaný proud bude vybírán paušálním
poplatkem pořadateli. V poplatku bude zohledněn počet a typ elektrického spotřebiče.
Každý prodejce musí mít vlastní kabeláž (prodlužovací kabely) a potřebné nezávadné
komponenty (rozdvojky, atd.) pro napojení el. energie.
4) Prodejní stánek je nutno označit v souladu s předpisy ČOI. Prodejci jsou povinní
dodržovat požární, hygienické a ekologické předpisy a povinnosti z toho vyplývající. Odpad
vzniklý jejich činností likviduje každý prodejce vlastními prostředky do připraveného
kontejneru.
5) Příjezd na prodejní místo bude možný v pátek od 8:00 do 12:00 hod. (zahájení slavností
ve 14:00 hod.) a v sobotu od 07:00 do 10:00 hod. Zahájení programu v sobotu je
v 11.00 hodin. Všechny stánky musí být proto nainstalovány nejpozději 1 hodinu před
zahájením. Parkování zásobovacích vozidel a přívěsů bude pořadatelem umožněno mimo
prostory určené k stánkovému prodeji.
6) Porušení podmínek ze strany prodejce znamená jeho vyloučení z účasti na dalších ročnících
akcí města.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.)

PRODEJNÍ MÍSTA A CENY NÁJEMNÉHO:
Prodejní místa jsou v areálu (občerstvení) i (trh).
Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p. o. pronajímá pouze prodejní místa, nikoli
prodejní stánky.
Stánky k prodeji si zajišťují sami prodejci.
Pořadatel nabízí k pronájmu místa od velikosti 1 bm
V případě přesahu daného rozměru do šířky je nutno pronajmout si více prodejních míst a bm.
Hloubka prodejního stánku maximální 3 metry.

Cena za pronájem jednoho prodejního místa OBČERSTVENÍ

Místo prodeje:

Jesenická ul.

Sortiment
Občerstvení, alkohol, pivo

poplatek / pátek nebo sobota bm poplatek / pátek a sobota / bm
300 Kč
250 Kč

Paušální poplatek za přípojku elektřiny:
Jednorázová cena za využití elektrické energie ze zásuvkových skříní je:
pátek nebo sobota
pátek a sobota
1x 220V
300 Kč
500 Kč
1x 380V
400 Kč
600 Kč
včetně osvětlení

Jednorázová cena za využití vody v areálu je 200 Kč/den.
B.)

Cena za pronájem jednoho prodejního TRHOVÉHO místa za 1 běžný metr na dny konání
akce dle prodávaného sortimentu následovně:

Místo prodeje:
Sortiment
Textil, hračky, ostatní
Řemeslné a rukodělné
výrobky s předváděním
v dobových kostýmech

Jesenická ul.
poplatek / pátek nebo sobota / bm
200 Kč

poplatek / pátek a sobota /bm
300 Kč

*) Na základě posouzení pověřeného pracovníka KIVu Vrbno pod Pradědem může být řemeslníkovi
v případě předvádění ukázky výroby prodávaných řemeslných výrobků vrácen poplatek za
pronájem prostoru.
Paušální poplatek za přípojku elektřiny:
1x 220V

pátek nebo sobota
300 Kč

pátek a sobota
500 Kč

Nájemné musí být zaplaceno do 14 dní od závazného objednání prodejního místa na účet:
35-7945190247/0100 + variabilní symbol, popř. v kanceláři Kulturního, informačního a
vzdělávacího centra Vrbno, p. o. s uvedením variabilního symbolu, nejpozději však 31. 5. 2022
Variabilní symbol bude sdělen individuálně každému prodejci v potvrzovacím e-mailu
s informacemi potřebnými pro platbu. V případě nezaplacení nájemného v uvedeném termínu
bude místo dáno opět do prodeje.

V případě zjištění, že přihlášená a popsaná pravidla - podmínky nebyly dodržovány, bude prodejce
upozorněn příslušným pracovníkem KIVu a vyzván k uvedení prodeje do souladu přijatými pravidly.
Nebude-li upozornění respektováno, může být odstoupeno od smlouvy bez nároku na vrácení
předplaceného nájemného.
Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. si vyhrazuje právo v případě neobsazení
všech míst posunout stánky tak, aby mezi nimi nebyly zbytečné proluky.

PŘIHLAŠOVÁNÍ:
„Přihlašovací formulář“ s podepsanými „Podmínkami prodeje“, můžete zaslat poštou na adresu:
Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p. o.
Ve Svahu 578/13
793 26 VRBNO POD PRADĚDEM
nebo
oskenovaný prostřednictvím e-mailu na adresu:
 rybarjakub@kiv-vrbno.cz
 554 295 195

