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

Podmínky prodeje – „Vrbno se baví 2022“
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Prodejní stánky lze umísťovat na pronajímané plochy až v den zahájení městských slavností – "Vrbno se baví 2022“
a to v pátek od 8:00 do 12:00 hod a v sobotu pak od 7:00 do 10:00 hod. Pronajímatel si vyhrazuje právo k umístění prodejce
na jím zvolené místo.
v den zahájení městských slavností –" Vrbno se baví", jsou všechna zásobovací vozidla včetně přívěsných vozíků povinna
opustit do dané doby, viz bod 1, lokality určené pro stánkový prodej; (případné výjimky jsou možné jen se souhlasem
pořadatele);
prodejci jsou povinni dodržovat sjednanou sortimentní náplň, náležitou kulturně-společenskou úroveň provozu stánku;
prodejci jsou povinni udržovat pronajaté pozemky v čistotě a zabránit jejich znečištění oleji nebo jinými mastnými
či chemickými látkami, stejně tak je zakázáno vylévat mastné či chemické látky do kanálů. Nedodržování této podmínky
bude řešeno dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů;
prodejci jsou povinni vybavit stánek vhodnou nádobou na odpadky. Prodejci potravin a občerstvení jsou dále povinni zajistit
umístění vnějších odpadkových nádob u svého prodejního stánku a odpad vhodit do k tomu určených kontejnerů
umístěných v areálu slavností;
prodejci jsou povinni označit prodejní stánek čitelným označením obchodního jména prodávajícího s uvedením jeho IČ,
místa podnikání fyzické osoby či sídla právnické osoby a jména vedoucího odpovědného za provoz stánku, včetně označení
zboží, jak to ukládají příslušné právní předpisy;
prodejci zajistí úklid prodejního místa po skončení prodejní doby a po ukončení konání akce, jsou povinni si sami zajistit
úklid místa stánku a jeho okolí;
používá-li prodejce lahve s PROPAN BUTANEM, je povinen tuto skutečnost indikovat výstražnou tabulkou umístěnou v
prostorách s lahvemi a zabezpečit provoz a skladování v souladu s § 5 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a §§ 42
a 44 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci (dále jen "vyhláška o požární prevenci");
prodejci, kteří prodávají nafukovací balónky, jsou povinni používat k plnění pouze nehořlavé a nevýbušné plyny (např.
helium); není povoleno prodávat spreje typu crazy strings, party nudle a výrobky tomuto podobné;
Prodejci občerstvení se zavazují používat vratné kelímky od smluvního distributora, vyjma prodeje teplých nápojů a
nápojů, jejichž objem nepřekročí 0,05 l. S podmínkami distribuce a oběhu kelímků byl prodejce včas seznámen a
zavazuje se je akceptovat. Nedodržení kteréhokoli bodu podmínek pro stánkový prodej je důvodem k ukončení prodeje
a vykázání prodejce z akce ze strany pořadatele. Prodejci nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci či vrácení již
uhrazených nákladů.
Smluvní distributor: Marian Galíček, Jungmannova 2, 79201, Bruntál, IČ: 73964891, kontaktní osoba Marian Galíček tel.
777029933
prodejci jsou povinni předložit na požádání kontrolních orgánů následující dokumenty:
- nájemní smlouvu uzavřenou mezi nájemcem a Střediskem kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, p.o.
- doklady opravňující k prodeji (zejména originál živnostenského listu nebo koncesní listiny nebo jejich úředně
ověřené kopie);
- právnické osoby jsou povinny předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku;
- prodejci potravin jsou povinni předložit platný zdravotní průkaz;
prodejci jsou povinni respektovat velikost pronajaté prodejní plochy. Stánek a všechny jeho součásti nesmí přesáhnout
hranice prodejní plochy, povolen není ani vzdušný přesah. Nedovolený zábor bude řešen dle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích ve znění pozdějších předpisů;
prodejci jsou povinni všechny sjednané dny dodržovat otevírací dobu prodejních stánků, a to v pátek od 12:00 do 24:00
hod. a v sobotu od 10:00 hod do 24:00 hod;
prodejci jsou povinni odstranit stánky nejpozději do neděle do 02:00 hod. a to z důvodu průjezdnosti komunikace (Jesenická
ul.)
v případě porušení jakékoli povinnosti ze strany prodejce stanovené těmito podmínkami prodeje či smlouvou, zaniká
prodejci nárok na uzavření nájemní smlouvy k prodejní ploše v rámci městských slavností v dalším roce.

Nájemce se seznámil s výše uvedenými podmínkami prodeje a svým podpisem stvrzuje, že bude tyto
podmínky dodržovat.
V…………………………………………….. dne……………………….
……………………………………………
Podpis nájemce

