
 

 

 
 
Propozice k účasti prodejce:  
 

Stánkový prodej během gastrofestivalu na Smetanově náměstí v Litomyšli dne 18. 5. 2019 
(pouze sobota). Sortiment související s tématem slavností - potraviny, nápoje, kuchařské 
knihy, nádobí, kuchyňské potřeby a další výrobky pro použití v kuchyni či ke stolničení. 
Pořadatel si vyhrazuje právo výběru prodejců dle sortimentu a nabízených značek. Přednost 
mají prodejci se sortimentem domácích, tradičních, regionálních a bio výrobků. Veškerý 
prodej musí odpovídat hygienickým požadavkům, za dodržení odpovídá prodejce.  
  
Doba prodeje: od 10.00 do 18.00 hodin - není možno ukončit prodej předčasně 
 
Příprava prodejního stánku je možná v sobotu 18. 5. od 7.00 do 9.00 hodin, parkování 
v místě akce není možné, po zavezení potřebného zboží či materiálu prodejce zaparkuje 
mimo prostory vyhrazené pro akci. Prodejce použije vlastní stánek nebo prodejní zařízení, 
v případě zájmu stánek a další vybavení za úhradu půjčovného zajistí pořadatel. Přípojný 
bod elektřiny je ve vzdálenosti max. 50m. 
 
Prodejce je povinen servírovat pokrmy na ekologickém, rozložitelném nádobí. 

 
Cenové podmínky: 

- účastnický poplatek 3000 Kč + DPH (zahrnuje nárok na plochu do 3x3m + 1000 Kč 
za každý další 1m2 volné plochy) 

- pronájem stánku 3x3m 1000,- (v případě zajištění od pořadatele) 

- pronájem stolu 2,5x0,5m 200,- Kč/akce (v případě zajištění od pořadatele) 

- účastnický poplatek (případně plus cenu za zapůjčený mobiliář) je třeba uhradit do 
10. 5. 2019  

- při záboru plochy větší, než bylo uvedeno v objednávce, má pořadatel právo 
požadovat doplatek na místě v den akce 

- účastnický poplatek je nevratný 
 
Přihláška musí obsahovat:  

• Název společnosti/živnostníka a kontaktní/fakturační informace 

• Jméno zástupce 

• Živnostenský list - výpis z obchodního rejstříku (stačí prostá kopie) 

• Prodávaný sortiment  

• Požadavek na pronájem plochy (počet m x m) 

• Požadavek na pronájem stánku a dalšího mobiliáře 

• Seznam elektrospotřebičů a požadovaný příkon el. energie 

Uzávěrka přihlášek do 10. 4. 2019.  
Pro přihlášení je nutné vyplnit formulář – viz odkaz níže 
www.gastroslavnosti.cz/pro-prodejce 

 

Leoš Krejčí, Smetanův dům Litomyšl, Komenského nám. 402, 570 01 Litomyšl, 
mobil 602 712 164, e-mail gastroslavnosti@litomysl.cz 
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