ŘÁD STÁNKOVÉHO PRODEJE
Slavnosti města Mikulova
19. - 20. května 2017
Pořadatelem stánkové tržnice je Mikulovská rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov,
tel.: 519 324 922, e-mail: kultura@mikulov.cz.
Inspektor tržnice Amfiteátr: pí. Pavlína Krčálová, tel.: 725 921 224, e-mail: krcalova@mikulov.cz
Inspektor tržnice Náměstí: pí. Dana Dostálová, tel.: 722 004 634
1.Doba nástupu, postavení a zavážení stánků:
Amfiteátr
sobota 20. 5. 10.00 – 12.00 hod.
Náměstí (pouze řemeslné stánky)
pátek 19.5. 14.00 – 16.00 hod.
sobota 20.5. 07.00 – 09.00 hod.
2. Prodej je stanoven:
Amfiteátr
sobota 20. 5. 13.00 - 24.00 hod.
Náměstí
pátek 19.5. 16.00 - 23.00 hod.
sobota 20.5. 10.00 - 18.00 hod.
3. Úhrada za služby spojené s umístěním stánku včetně. 21 % DPH:
Amfiteátr

platba předem převodem

A

Stánek s občerstvením + pivo, limo

400 Kč / m2 / den

B

Stánek s vínem

300 Kč / m2 / den

Náměstí

platba hotově na místě

A

Stánek s řemeslnou a ruční výrobou

300 Kč / 2 dny

B

Stánek s občerstvením + pivo, limo

600 Kč / 2 dny

C

Stánek s vínem

400 Kč / 2 dny

Zapůjčení stánku

150 Kč / den

4. Parkovací plochy pro prodejce:
Parkovací plocha pro prodejce v lokalitě amfiteátr je určena před areálem – bude označena.
Parkovací plocha pro prodejce v lokalitě Náměstí je určena na ul. Česká naproti České pošty.
Při příjezdu do prodejní lokality obdržíte parkovací kartu.
Parkování obslužných vozů v prodejních lokalitách není povoleno.
Poplatek za připojení elektrické energie bude vypočítán dle požadavku.
Při překročení avizované metráže stánku může být prodejní místo
změněno a bude doúčtováno pořadatelem a doplatek vybrán inspektorem tržnice.
Telefonická rezervace místa není možná!
5. Další povinnosti prodejců
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Prodejce je povinen dodržet stanovenou dobu prodeje a zahájit vyklízení a balení stánku
až po skončení prodejní doby.
Prodejci vína jsou povinni nalévat víno do skleniček. Pokud nemají vlastní, budou mu
dodány ze strany pořadatele.
Za lokalitu amfiteátr uhradit pořadateli poplatek na základě elektronické faktury s
příslušným termínem splatnosti. Po připsání platby na účet provozovatele bude přiděleno
místo inspektorem tržnice. Uhrazená částka je nevratná a v případě neobsazení prodejního
místa bude použita na úhradu nákladů pořadatele.
Poplatek za lokalitu Náměstí uhradit na místě v hotovosti v den příjezdu.
Respektovat při umísťování stánků pokyny inspektora tržnice.
Splňovat všechny podmínky k prodeji v souladu s platnou právní úpravou.
Řádně označit své prodejní místo v souladu s platnou právní úpravou, při nesplnění bude
prodejce vykázán z prostoru tržnice.
Udržovat čistotu a pořádek kolem svého prodejního místa.
V případě nočního prodeje zajistit vlastní osvětlení stánku včetně prodlužovacích kabelů.
V případě potřeby připojení el. proudu je nutné dbát pokynů přítomného elektrikáře či
inspektora tržnice.
Za připojení a odběr elektrické energie prodejce zaplatí poplatek (cena včetně DPH):
a) jen osvětlení prodejního stánku ................................. 50,- Kč paušálně po dobu akce
b) prodejní stánek s celkovou spotřebou do 5 kW ......... 250,- Kč paušálně po dobu akce
c) prodejní stánek s celkovou spotřebou nad 5 kW ........500,- Kč paušálně po dobu akce
Předložit protokol o revizi připojovacího kabelu el. energie dle ČSN 331 600-ed.2.
Bez předložení protokolu o revizi nebude připojení povoleno.
Při nedodržení podmínek stánkového prodeje, zejména pak dalších povinností prodejců
spojených s dobou prodeje a udržování čistoty, si pořadatel vyhrazuje právo vyžadovat od
prodejce uhrazení pokuty ve výši 5 000 Kč. Touto pokutou není dotčeno právo na vymáhání
nákladů za vzniklé škody.
Prodejce může používat určená veřejné WC zdarma po předložení kartičky s označením
„personál“(kartičku obdrží od inspektora tržnice).

6. Pořadatel je povinen
• Na základě zaplacení úhrady za služby zajistit prodejci místo k prodeji, které přidělí
inspektor tržnice.
• Vystavit daňový doklad na poskytnutá plnění.
• Zajistit dostatek kontejnerů na odpadky a odvoz těchto kontejnerů.
• Zajistit bezpečnost a pořádek po dobu oficiálního programu.

Tento vnitřní řád je závazný pro všechny prodejce. Jeho porušení může mít za následek ukončení
prodeje (např. při neudržování pořádku a čistoty).
Přihlášení je platné pouze při vyplnění všech požadovaných údajů a provedení platby!
V Mikulově dne 28. 3. 2017

