Litomyšlská veselice
aneb (b)láznění se špetkou
gastroslavností
Provozní řád pro prodejce
(Dále jen provozní řád.)
Provozní řád závazný pro prodejce na akci: Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se špetkou
gastroslavností (dále jen akce).
Termín konání: sobota 4. 9. 2021
Místo konání: Smetanovo náměstí, 570 01 – Litomyšl
Doba prodeje: od 10.00 do 18.00 hodin
Pořadatel: Smetanův dům Litomyšl, Komenského nám. 402, 570 01 Litomyšl
I. Cenové podmínky
Výše účastnického poplatku a cena za pronájem vybavení je dána následujícím ceníkem:

Účastnický poplatek:

Položka:

Cena*:

Prodejní plocha do rozměru 3x3m

3.000 Kč

Každý další m2 prodejní plochy

1.000 Kč

*Ceny jsou uvedeny bez DPH.
1. Účastnický poplatek je třeba uhradit do 27. 8. 2021 na účet pořadatele akce, a to na základě
jím poskytnutých platebních údajů.
2. Při záboru plochy větší oproti objednávce má pořadatel právo požadovat doplatek na místě
v den akce.
3. Rozmístění prodejní plochy a stánku v rámci místa konání akce je dáno pořadatelem.
4. Všichni prodejci jsou povinni servírovat pokrmy na ekologickém a rozložitelném nádobí tak,
jak potvrdili v přihlašovacím formuláři.

II. Příjezd, odjezd, parkování
1. Parkování v místě akce není možné, po zavezení potřebného zboží či materiálu prodejce
zaparkuje mimo prostory vyhrazené pro akci.
Po celou dobu konání akce (10:00-18:00) je vjezd aut do prostoru zakázán.

2. Prodejce je povinen dodržovat následující harmonogram akce:
7:00-9:00 – příjezd, příprava prodejního místa
-

-

po příjezdu je třeba kontaktovat zástupce pořadatele. Kontakt naleznete
v přiložené mapce zaslané elektronickou poštou několik dní před akcí.
rozmístění prodejní plochy a stánku v rámci místa konání akce je dáno
pořadatelem, který určí prodejní plochu.
stavět stánek je možné až po přidělení místa pořadatelem.
naši technici budou náměstí zasíťovávat již od 7 hodiny, a to postupně.
k elektrice se prosím nepřipojujte svépomocí, zdroje jsou rozvrženy tak, aby
akci byly schopny pokrýt (porušení povede ke zbytečným výpadkům, které je
nežádoucí pro nás všechny).
přípojný bod elektřiny bude připraven ve vzdálenosti max. 50 m.

10:00-18:00 – doba konání akce
-

prodejce je povinen na místě setrvat až do 18 hodin.
opustit akci je možné v případě, že prodejci dojde sortiment či za extrémně
nepříznivých povětrnostních podmínek. Vjezd do areálu ale i v těchto
případech není povolen.

18:00-19:00 – úklid prodejního místa, odjezd
-

prodejce je povinen uvést přidělený prodejní prostor do stavu
odpovídajícímu jeho převzetí. Zejména pak odvézt všechny odpadky a zbavit
prostor nečistot vzniklých provozem stánku.
III. Prodejci nápojů

1. Pro prodejce nápojů je závazné podávat ekologické a rozložitelné nádobí.

IV. Další ujednání
1. V případě neúčasti na akci (z důvodu nepřízně počasí atp.) je možné závaznou elektronickou
přihlášku stornovat. Učinit tak lze na telefonním čísle Lenky Moravcové +420 737 110 916.
Účastnický poplatek je vratný pouze v případě zrušení akce pořadatelem.
2. Prodejce na místě prodává pouze ten druh zboží, který uvedl v elektronickém registračním
formuláři.
3. Prodejce odpovídá za dodržení veškerých platných hygienických podmínek, podmínek
spojených s epidemií COVID-19 a účetních požadavků spojených se svým prodejem. Stejně
tak i za řádnou revizi všech svých el. zařízení.
4. Prodejce se zavazuje dbát pokynů pořadatele akce po celou dobu jejího konání.
5. Prodejce bere na vědomí, že v případě porušení tohoto provozního řádu je pořadatel
oprávněn prodejce z akce vykázat, odpojit od el. proudu apod.

V Litomyšli dne 15. 7. 2021

