Pravidla pro stánkový prodej a provozování
atrakcí
na akci Bartolomějská pouť 2017
Stánkový prodejce se stává řádným nájemcem odevzdáním správně vyplněné přihlášky a zaplacením
nájemného předem dle pokynů uvedených na přihlášce. Nájemce stánkového místa zaplacením nájemného
projevuje souhlas s následujícími pravidly prodeje na akci Bartolomějská pouť 2017 a zavazuje se seznámit
s těmito pravidly všechny osoby, které jeho jménem zajišťují prodej ve stánkovém místě. Odpovědnou
osobou za dodržování těchto pravidel je osoba uvedená v přihlášce.
Nájemcem se v následujících ujednáních rozumí nájemce stánkového místa a všechny jím pověřené osoby,
které jeho jménem zajišťují prodej ve stánkovém místě.
Nájemce musí dodržovat pokyny pořadatelů, dále všechny platné zákony, předpisy, normy a nařízení České
republiky.
• Nájemce musí v den konání akce počkat na přidělení konkrétního stánkového místa. Přidělí mu jej pořadatel.
• Parkování vozidel během akce je možné pouze na vyhrazených místech (vyhrazena parkoviště).
• V případě požadavku na elektrickou přípojku musí mít Nájemce vlastní prodlužovací kabely k připojení.
• Jakékoliv změny v sortimentu oproti informacím uvedeným v přihlášce je nutné předem konzultovat s
pořadatelem. V případě porušení tohoto pravidla je pořadatel oprávněn na místě vyžadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 10 000 korun.
• V případě stánku s občerstvením musí mít Nájemce vlastní odpadkový koš nebo místo pro odkládání
odpadků, které musí pravidelně vyprazdňovat. (K dispozici je velkoobjemový kontejner).
• Přidělený prostor a jeho bezprostřední okolí Nájemce po celou dobu trvání akce udržuje v čistotě a pořádku.
• Nájemce není oprávněn distribuovat reklamní letáky, plakáty, či jiné materiály propagující firmy, služby,
akce, politické strany, či uskupení.
• V areálu je zakázáno rozdělávat oheň, provádět osobní potřebu jinde, než v určených WC.
• Po ukončení prodeje je Nájemce povinen uklidit bezprostřední okolí svého stánku.
• Pořadatel je oprávněn v případě porušení jakéhokoliv z bodů těchto pravidel okamžitě pronájem přerušit
a Nájemce z místa vykázat.
•

•

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o místních poplatcích činí sazba poplatku za užívání veřejného
prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý den 10,- Kč.
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