Letní slavnosti mìsta A - sportovní areál Vrch Háj

ádost o úèast na akci (stánkový prodej)
Evidenèní èíslo ádosti:

DATUM KONÁNÍ AKCE

SOBOTA 18.8.2018

od 10:00 hod.

Název organizace (jméno)

vyplní organizátor

do 01:00 hod.

Odpovìdná osoba

Adresa

Obec

IÈO

nebo rodné è.

e-mail

telefon

PSÈ

è.ú.

POPIS NABÍDKY SORTIMENTU

VELIKOST POADOVANÉ PLOCHY (stánku vè. zázemí a pøísluenství) íøka

m, hloubka

m

m2

ELEKTRICKÉ SPOTØEBIÈE - napø. lednice (1000W), mikrovlnka (2000W)
(poèet max. 8 ks, druh, pøíkon - pøesný popis - v pøípadì, e nepoadujete odbìr elektrické energie, uveïte do pole 1. NE)
Pozn.: vymezení poètu spotøebièù je závazné a nesmí být pøekroèeno!
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Vyplnìný formuláø zalete na adresu: KC LaRitma, Kostelní 43, 352 01, A nejpozdìji do 30.6.2018, nebo na e-mail:
info@laritma.cz Nadále s Vámi budeme komunikovat pouze prostøednictvím e-mailu a telefonu, proto tyto dva dùleité
kontaktní údaje uveïte pøesnì a èitelnì. E-mail, telefon i è. úètu je povinné pro vechny zájemce !!! (v pøípadì vèasného
odhláení i stánku za 100 èi 200 Kè budeme vracet pøedem zaplacený poplatek bankovním pøevodem).
adatel prohlauje, e vechny uvedené údaje jsou pravdivé, a e se øádnì a podrobnì seznámil s pokyny a podmínkami
stánkového prodeje, vyslovuje s nimi svùj bezvýhradný souhlas, a zavazuje se k jejich plnìní. Do 14 dnù od obdrení
ádosti Vám bude zasláno e-mailem vyrozumìní.

V

datum

Kulturní centrum LaRitma A
Kostelní 43, A, Tel.: 720 992 936
e-mail: info@laritma.cz, www.laritma.cz

Letní slavnosti mìsta A - sportovní areál Vrch Háj

Informace pro zájemce (stánkový prodej)
Akce se uskuteèní v sobotu 18.8.2018 na místì Sportovního areálu na vrchu Háj v Ai. Pøedpokládaný zaèátek bude
v 10:00 hod., konec pak v 01:00 hod. Organizátorem a poøadatelem akce je KC LaRitma A, pøíspìvková organizace ve
spolupráci s mìstem A a Askými lesy, s.r.o. S pøípadnými dotazy se obracejte na tel.: 778 538 301
nebo na e-mail: info@laritma.cz. K pøihláení Vaí úèasti je nutno vyplnit formuláø "ádost o úèast na akci" a po jeho
vyplnìní jej zaslat na e-mail: info@laritma.cz
Zájemcùm o stánkový prodej nabízíme monost ucházet se o úèast na této akci, pokud budou dodreny nae podmínky.
Vezmìte prosím na vìdomí, e zájem o místa vdy znaènì pøevyuje nae monosti a z kapacitních dùvodù proto nelze
vyhovìt vem zájemcùm. Formuláøe jsou uveøejnìny na webových stránkách www.laritma.cz, sekce "Ke staení"
www.laritma.cz/cs/ke-stazeni/. Vyplnìný formuláø zalete na adresu: KC LaRitma, Kostelní 43, 352 01, A nejpozdìji
do 30.6.2018, nebo na e-mail: info@laritma.cz

VYMEZENÁ MÍSTA PRO STÁNKOVÝ PRODEJ - VYMEZENÍ JE URÈENO VÝHRADNÌ PRO LETNÍ SLAVNOSTI.
PØÍJEZD
OD AE

01

02

01 stánkový prodej - obèerstvení

02 stánkový prodej - ostatní
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Pokyny (stánkový prodej)
1) Poøadatel nezajiuje pronájem stánku èi jeho vybavení. Prodejní stánky, pøípadné kryté èi nekryté posezení pro
konzumenty (tj. lavice, stoly, sluneèníky) si prodejce zajiuje sám. Poøadatel k prodejnímu místu zajiuje pøipojení
na el. energii, úklid po akci vèetnì odvozu a likvidace odpadu. Pitná voda vèetnì toalet jsou k dispozici ve dvou
budovách sportovního areálu.
2) K prodeji obèerstvení jsou urèena místa v prostoru parkovitì, u ostatního prodeje zboí a výrobkù je vymezen prostor
v kempu, viz situaèní plánek. Prodej je umonìn ze stánkù nebo karavanù.
3) Stánkové místo se objednává na základì ádosti. Formuláø ádosti je k dispozici na webových stránkách KC LaRitma
www.laritma.cz, sekce "Ke staení" www.laritma.cz/cs/ke-stazeni/. Vyplnìný formuláø zalete na adresu: KC LaRitma,
Kostelní 43, 352 01, A nejpozdìji do 30.6.2018, nebo na e-mail: info@laritma.cz
4) Stánková místa budou pøidìlována zpravidla na základì dolých ádostí. Poøadatel upozoròuje, e výbìr prodejcù
je plnì v kompetenci poøadatele a podání ádosti neznamená automatický nárok na prodejní místo. V pøípadì, e
ádost zájemce o stánkový prodej nebude kladnì vyøízena, nemùe a nebude tomuto zájemci prodej na akci umonìn.
5) Zájemce bude o stavu vyøízené ádosti vyrozumìn e-mailem.
6) O pøidìlení stánkového místa v areálu rozhoduje organizátor akce bez ohledu na sortiment èi umístìní stánkového
místa prodejce v pøedelých letech. Organizátor si zároveò vyhrazuje právo rozhodnout o pøidìlení stánkového místa
bez ohledu na to, zda prodejce podal èi nepodal písemnou ádost o pøidìlení stánkového místa a dále právo oslovit
prodejce s nabídkou stánkového místa.
7) Poplatek k pøidìlenému místu zahrnuje sluby spojené se zajitìním pøípojky el. energie, èásteènou úhradu nákladù
na spotøebovanou energii související s pøedmìtným prodejem a úklid po akci. Cena je stanovena následovnì:
Pronájem plochy na parkoviti na vrchu Háj:
Zábor

do 20 m2

do 50 m2

do 100 m2

nad 100 m2

Smluvní cena
jako minimální
+ Akce mìsta

1 452 Kè

2 299 Kè

3 146 Kè

smluvní cena
(min. 3 500,- Kè)

Ceny jsou uvedeny s DPH (nejsme plátci DPH).
V cenì je zahrnuta spotøeba elektrické energie a vody.
Ceny jsou smluvní a mohou být upraveny dle konkrétních poadavkù nájemce a rozsahu poøádané akce. Pozn.: pøíkon
max. do 5kW.
Ostatní prodej (tj. zboí mimo obèerstvení, øemeslné a rukodìlné výrobky apod.): plocha do 10m2 s poadavkem na
el. pøípojku (pouze na osvìtlení) 200 Kè, v ostatních pøípadech, tj. bez poadavku na el. pøípojku pauální èástka
100 Kè.
Stánkové místo s prodejem výrobkù klientù èi èlenù neziskových organizací (napø. chránìné dílny, spolky) není
zpoplatnìno.
8) Údaje uvedené v ádosti musí odpovídat realitì pøi prodeji. Nebudou-li ze strany prodejce dodreny nahláené rozmìry
stánku, sortiment prodeje nebo poadavek na pøipojení elektøiny, má poøadatel právo prodej prodejci omezit, vykázat
prodejce z místa akce, popøípadì ho ji na dalí roèníky této akce nepozvat.
9) adatel podáním ádosti ke stánkovému prodeji potvrzuje, e se seznámil s pokyny vèetnì vech povinností, které mu
jsou uloeny.
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Pokyny (stánkový prodej)
Podmínky prodeje a povinnosti
1) Prodejcùm bude k sportovnímu areálu povolen vjezd dle seznamu, který poøadatel pøedá Mìstské policii A. Ostatním
vjezd nebude umonìn. Pro pøípravu stánku a zásobování bude povolen vjezd v pátek od 12:00 do 20:00 hod. a v sobotu
od 07:00 hod. Parkování vozidel stánkaøù bude umonìno bezplatnì v prostoru sportovního areálu.
2) Prodejce zodpovídá za bezpeèné ukotvení stánku. Pøi stavìní stánkù platí absolutní zákaz pøipevòovat konstrukce stánkù
do vozovky nebo chodníkù pomocí pøedmìtù (skoby, høeby, tyèe apod.), popø. k stabilizaci jakkoli pouít sloupy veøejného
osvìtlení.
3) Prodejci jsou povinni oznaèit prodejní stánek vèetnì oznaèení zboí, jak to ukládají pøísluné právní pøedpisy.
4) Prodejci jsou povinni v místì akce øídit se pokyny poøadatele.
5) Prodejci zodpovídají za správné a výrobcem èi distributorem stanovené bezpeènostní doporuèení pøi provozu a zajitìní
tlakových nádob a hoølavin, za bezpeènost pøi jejich instalaci a provozu vèetnì skladování.
6) Prodejce musí mít vlastní prodluovací kabely vèetnì rozdvojek pro napojení na el. energii. Za elektroinstalaci od místa
urèeného k pøipojení ruèí prodejce. Pøívod ke stánku nesmí být v rozporu s platnými normami ÈSN. Vekeré spotøebièe
musí mít platnou revizní zprávu. Prodejce je na poádání pøítomného technika povinen pøedloit revizní zprávu
o pøipojení a vekerých spotøebièích.
7) Prodejce plnì odpovídá za své zboí, kvalitu, nezávadnost vèetnì dodrení podmínek prodeje podle zvlátních právních
pøedpisù.
8) Prodejce je povinen zabezpeèit èistotu místa a pøilehlého okolí. Je nepøípustné, aby po ploe volnì poletovaly obaly
od zboí. Stánky prodávající obèerstvení musí být zajitìny tak, aby nedolo ke zneèitìní povrchu vozovky. Po ukonèení
prodeje je prodejce povinen odstranit neèistoty a shromádit zbytkové obaly do igelitových pytlù, které ponechá na
prodejním místì. Odvoz a likvidaci odpadu zajistí poøadatel. V prùbìhu akce lze uloit zbytkové obaly do kontejnerù
umístìných v místì sportovního areálu. Tuky ze smaení uloí prodejce do vlastních nádob a zlikviduje na vlastní
náklady.
9) Poøadatel neodpovídá prodejci za obchodní výsledek prodeje, finanèní nebo jiné ztráty, odcizení, pokození, nebo
znièení jím prodávaného zboí apod.
10)Prodejce si hradí náklady úèasti na slavnostech ze svého.
11)Prodejce je povinný mít pøenosný hasièský pøístroj!!
12)V pøípadì, e v prostoru pronajaté plochy bude prodejcem pouíváno audio-video zaøízení, nesmí jeho provozování
ruit program akce nebo obtìovat hlukem okolní stánky. Poøadatel má v tomto pøípadì právo poadovat pøeruení
projekce.
13)Prodejce je povinen zajistit demontá stánku a uvolnit místo pro úklid areálu bezprostøednì po ukonèení akce.
14)Pokud budou vybraní prodejci z nìjakého váného dùvodu svoji úèast ruit, je nutné to sdìlit telefonicky nebo
e-mailem nejpozdìji 10 dní pøed akcí, abychom jejich místo mohli nabídnout dalímu zájemci. Prodejci, kteøí nesdìlí
vèas svoji neúèast, nebudou do seznamu pro pøítí akce zaøazeni!!! V pøípadì nedodrení 10-denního termínu pro
odhláení èi neohláení neúèasti propadá pøedem zaplacený pronájem poøadateli v plné výi.
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