
 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY K AKCI 
 

Účast na akci je podmíněna doručením řádně vyplněné „Závazné objednávky prodejní plochy“ na adresu 

organizátora akce. Přihláška je umístěna na webových stránkách organizátora v podobě PDF ke stažení nebo on-

line k vyplnění. Podpisem účastník stvrzuje, že byla uzavřena smlouva, jejíž smluvní podmínky jsou uvedeny 

v Závazné objednávce. Objednávky řádně vyplněné a odeslané organizátorovi jsou vedeny jako závazné. 

 

REGISTRACE 

Při příjezdu na výstaviště bude upřesněno umístění stánku. Prodejce je povinen se prokázat „Povolením vjezdu“, 

který bude umístěn za sklem vozidla, nebo dokladem o úhradě fakturované částky a to výpisem z banky, nebo 

složenkou (nikoliv příkazem k úhradě). Bez tohoto dokladu není možné začít se stavbou prodejního stánku. 

V případě nutnosti je možné provést úhradu v hotovosti při příjezdu. 

UPOZORNĚNÍ! Platba v hotovosti v den výstavy je zpoplatněna paušální částkou 500 Kč. 

 

STAVBA STÁNKU 

Stánky je možné stavět den před výstavou, tj. v pátek v době 10,00 – 18,00 hod. 

V den výstavy tj. v sobotu 5,00 – 7,00 hod., v neděli 6,00 – 7,00 hod. 

Prodejce je povinen přijet v den výstavy do 7,00 hod. (i když má stánek již postavený), jinak se vystavuje 

nebezpečí, že jeho auto nebude do areálu vpuštěno. Totéž se týká i doprovodných aut prodávajících.!!! 

Stejná místa pro stánky z minulých let nelze vždy zajistit, stejně tak i parkování u stánků. 

Každý účastník provozu který vjede do areálu, se stává účastníkem provozu a je povinen dodržovat podmínky 

vyplývající se ZÁKONA č.361/2000Sb O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. 

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Z bezpečnostních důvodů musí být zachován volný průjezd aut. Komunikace nesmí být zastavěna zbožím, 

obalovým materiálem a pod. 

Připojení elektrické energie není možné. 

Pokud by prodejce chtěl ve stánku přenocovat, je povinen tuto skutečnost hlásit službě na bráně. 

Pro prodejce kteří přijedou se psy, platí stejné veterinární předpisy jako pro vystavované psy. 

 

POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. 

Prodejce je povinen dodržovat technicko-bezpečnostní, provozní, dopravní a protipožární předpisy.  

V budově areálu je zakázáno kouřit. 

 

POJIŠTĚNÍ 

Pořadatel není zodpovědný za možné vzniklé škody, které budou způsobeny při konání akce. Doporučujeme 

uzavřít Pojištění proti poškození a krádeži a pro své pracovníky uzavřít Pojištění zodpovědnosti za škody 

způsobené třetí osobě. 

 


