ZÁKLADNÍ INFORMACE A PODMÍNKY ÚČASTI
1/

Organizátorem akce je Dům kultury v Kroměříži

2/
Vyplněnou přihlášku, zašlete zpět na emailovou adresu dle požadované akce:
Masopustní jarmark, Hanácký den, Rozsvícení vánočního stromu - rajli@email.cz
Svatomartinské hodování - info@kromerizsketrhy.cz
Nejpozději do 14 dnů po odeslání přihlášky musí prodejce uhradit příslušný poplatek.
Poplatky je nutno platit bezhotovostním převodem na číslo účtu: 43-8526270247/0100, pod
variabilním symbolem uvedeným na přihlášce. Do zprávy pro příjemce uveďte vždy své
jméno a příjmení, aby bylo možné platbu identifikovat. Bez zaplacení poplatku do uvedeného
termínu je přihláška neplatná.
Pokud se prodejce přihlásí na jarmark až v týdnu před termínem akce, poplatek bude vybrán
na místě v hotovosti (na základě příjmového dokladu).
3/
Poplatek za zábor plochy pod stánkem se počítá podle šířky stánku (čelní stěna
stánku):
řemeslníci (pouze výrobci!)
občerstvení, potraviny, prodejci
do šířky 1 metru
150 Kč/den
350 Kč/den
1-2 metry
300 Kč/den
700 Kč/den
2-3 metry
450 Kč/den
1050 Kč/den atd….
Řemeslníci (skuteční výrobci) platí samozřejmě nižší poplatek. Vyšší poplatek se týká
stánků s jídlem, občerstvením a také těch účastníků, kteří nejsou přímými výrobci, ale pouze
prodejci jinde zakoupeného zboží. Při obdržení přihlášky si ověřujeme, co máte uvedeno
v registru podnikání (čili na jakou činnost máte vystaven živnostenský list). Pokud tam
nemáte uvedeno konkrétní řemeslo či konkrétní výrobu, tzn. máte ŽL na obchodní činnost,
velkoobchod, maloobchod apod., platíte vyšší poplatek.
Do přihlášky je nutno uvést, jaký máte stánek (zda máte kovovou nebo dřevěnou
konstrukci, přívěs…).
Do přihlášky je nutné uvést konkrétní sortiment, který budete prodávat. Pokud budete
mít na stánku nějaké další výrobky, které nebudete mít uvedené na přihlášce, budete je muset
z pultu uklidit.
Každý prodejce je povinen současně se zasláním přihlášky uhradit příslušný poplatek
předem, jinak rezervace propadá. Jakmile obdržíme na účet poplatek, ihned posíláme
potvrzení účasti. V případě storna účasti je poplatek nevratný!
Pokud pořadatel akci zruší z důvodu pandemie či vyšší moci a prodejce bude mít již poplatek
uhrazený, může si určit termín náhradního jarmarku sám.

-

Běžně se počítá s tím, že každý prodejce má svůj vlastní stánek. Dům kultury v
Kroměříži má k dispozici celkem 13 kusů stánků (dřevěná konstrukce s plachtou a
pultem o velikosti 2x2 metry). Tyto stánky je možno si pronajmout. Řemeslníci
(výrobci) za celkovou cenu 500 Kč na den, občerstvení nebo prodejci-nevýrobci za
700 Kč na den. Pokud máte o stánek zájem, je nutné se předem telefonicky
dohodnout, zda je ještě volný a pak do přihlášky vepsat „stánek DK“.

4/
Prodejci, kteří potřebují na stánek elektrickou přípojku, jsou povinni dodržovat
následující podmínky:
do přihlášky uvést poctivě všechny používané spotřebiče vč. osvětlení a jejich příkon
(který najdete na kovovém štítku umístěném na každém spotřebiči)
technikovi na místě doložit platnou revizní zprávu od veškerých spotřebičů a
prodlužovacích kabelů. Pokud nemáte k dispozici tuto revizní zprávu, podepíšete technikovi
prohlášení, že odpovídáte za škody způsobené elektrickými spotřebiči, které na stánku
používáte.
Poplatek se platí na místě v hotovosti!!!
Ceník za připojení stánků: do 2 kw el. příkonu spotřebičů
100 Kč/den
od 2 do 3 kw el. příkonu spotřebičů
200 Kč/den
nad 3 kw el. příkonu spotřebičů
300 Kč/den
za osvětlení stánku (v zimním období)
30 Kč/večer
5/
Prodejce není oprávněn určené místo přenechat třetí osobě. Prodejní místo musí být
udržováno v čistotě a po skončení akce musí být uvedeno do původního stavu, tj. řádně
uklizeno. V žádném případě není možné nechávat na místě po skončení akce prázdné krabice
či jiné obaly po prodaném zboží! Žádáme prodejce s občerstvením, aby měli na stánku
igelitové pytle na odpadky. Po skončení akce se tyto pytle soustředí na jedno místo a
Kroměřížské technické služby odpadky odvezou.
6/
Každý stánkař je povinen dodržovat prodejní dobu akce. Pokud odjedete z jarmarku
dříve, budete vyškrtnuti z naší databáze a nepotvrdíme Vám účast na našich dalších akcích.
7/
Upozorňujeme rovněž, že organizátor akcí nezodpovídá za škody vzniklé na zdraví
nebo na majetku přihlášeného subjektu (prodejce).
8/
Pokud se na akci přihlásí provozovatel různých atrakcí pro děti (kolotoče, houpačky,
skákací hrad, střelnice, jízdy na ponících, elektrické čtyřkolky apod.), nese sám plnou
odpovědnost za tyto atrakce, tzn. za jejich technický stav a rovněž tak za škody způsobené při
provozování atrakcí jak na zdraví, tak na majetku.

