Podmínky stánkového prodeje na Telčském jarmarku
konaném dne 8. 7. 2017
I. Základní ustanovení
1. Podmínky stánkového prodeje na Telčském jarmarku pořádaném spolkem Podjavořičan
Telč, z.s., se sídlem Dačická 177, Telč - Staré Město, 588 56 Telč (dále také jako
„Podjavořičan“ nebo „pořadatel“) a městem Telčí se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč (dále jen „město Telč“) schválila rada města na 63. schůzi konané dne 17. 5.
2017 usnesením UR 957-6/63/2017.
2. Telčským jarmarkem se rozumí akce pořádaná jako prodejní akce s doprovodným
kulturním programem, která se bude konat na náměstí. Zachariáše z Hradce v Telči dne
8. 7. 2017 (dále také jako „akce“).
3. Stánkový prodej je v souladu s těmito podmínkami povolen pouze v den konání akce
v čase od 8:00 do 17:00 hod.
4. Poplatek za umístění prodejního stánku, příp. nezbytného vozidla, činí v souladu s obecně
závaznou vyhláškou města Telče 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství 100 Kč/m2/den.

II. Podávání přihlášek ke stánkovému prodeji
1. Přihláškou se rozumí vyplnění a doručení formuláře na internetových stránkách
Podjavořičanu (odkaz: www.podjavorican.cz). Pořadatel je oprávněn ukončit příjem
přihlášek před uplynutím termínů stanovených v těchto podmínkách z důvodu naplnění
kapacity akce nebo z jiných závažných technických nebo organizačních důvodů.
2. Přihláška je závazná a je nutné ji pro každý stánek jednoho prodejce podat samostatně.
3. Lhůta pro doručení přihlášky vyplněním webového formuláře je stanovena nejpozději do
25. června 2017. Přihlášky zaslané nebo uskutečněné jinou formou (např. poštou, běžným
e-mailem, telefonicky, osobně apod.), příp. po uplynutí uvedeného termínu, nebudou
akceptovány.
4. Odesláním přihlášky prodejce potvrzuje, že údaje uvedené v přihlášce jsou úplné pravdivé
a zaškrtnutím příslušného pole na formuláři potvrzuje, že se seznámil s podmínkami
stánkového prodeje na akci a zavazuje se jimi řídit.
5. O úspěšném odeslání přihlášky je prodejce informován zobrazením příslušného hlášení
na webové stránce Podjavořičanu.
6. Po doručení přihlášky pořadatel posoudí její přípustnost. Je oprávněn ji odmítnout
v případě, že:
a. nabízený sortiment není vhodný pro prodej na Telčském jarmarku vzhledem k povaze
a kulturnímu zaměření této akce

b. prodejní stánek, příp. další požadavky prodejce, jsou v rozporu s parametry a
podmínkami uvedenými především v článku III.
c. údaje uvedené v přihlášce jsou evidentně neúplné
d. uplynula doba pro příjem přihlášek
e. prodejní kapacita akce je vyčerpána
f.

poplatek za umístění stánku prodejce (místní poplatek za užívání veřejného
prostranství) nebyl řádně (s předepsanými údaji o identifikaci platby) či ve stanovené
lhůtě uhrazen.

7. O výsledku posouzení přihlášky pořadatel informuje prodejce bezodkladně na kontaktní
e-mail uvedený v přihlášce, a to:
a. v případě, že odpovídá podmínkám stánkového prodeje, zašle prodejci identifikační
údaje platby - číslo účtu, variabilní symbol, částku, splatnost apod.
b. pokud podmínky stánkového prodeje nesplňuje, odmítnutí pořadatel řádně konkrétně
zdůvodní.
8.

Splatnost poplatku za zábor veřejného prostranství bude stanovena do 10 dnů ode dne
odeslání kladného vyrozumění o přijetí přihlášky pořadatelem prodejci, nejpozději však do
30. června 2017 připsáním na účet uvedený v identifikačních údajích platby.

9.

O realizovaných úhradách pořadatele informuje finanční odbor Městského úřadu Telč.

10. Bezodkladně po obdržení potvrzení provedení platby pořadatel prodejce elektronicky na
kontaktní e-mail informuje o zařazení do seznamu prodejců na akci.
11. Pořadatelem potvrzená přihláška je nepřenosná, nelze ji postoupit jinému prodejci.
12. O konkrétním rozmístění stánků na prodejních plochách rozhoduje výhradně pořadatel.
Pokud to bude z prostorových a organizačních důvodů možné, může pořadatel vyhovět
pouze požadavku prodejce na umístění vedle konkrétního stánku jiného či stejného
prodejce – je-li to nezbytné z technologických či personálních důvodů (doprava jedním
vozidlem, zdravotní omezení prodejce aj.).
13. V případě neobsazení prodejní kapacity akce bude možné dohodnout umístění stánku v
den konání na místě samém s pořadatelem v souladu s těmito podmínkami. Rezervace
prodejních míst jiným způsobem nebo po uplynutí stanovených lhůt těchto podmínek do
data konání akce nebudou přijímány.
14. Umisťování stánků probíhá v den bezprostředně předcházející dni konání akce, tj. v pátek
dne 7.7.2017 od 18.00 do 22.00 hodin a v den konání akce, tj. v sobotu dne 8.7.2017 od
5.00 do 8.00 hodin. Lhůta pro obsazení určeného prodejního místa je stanovena v souladu
s těmito podmínkami nejpozději do 8.00 hod. v den konání akce, (tzn. 8.7.2017), v případě
jejího nedodržení rezervační nárok bez náhrady zaniká. Umisťování stánků do zbývající
volné kapacity náměstí probíhá od 8.00 hodiny v den konání akce, tj. v sobotu dne
8.7.2017.

III. Prodejní místa
1. Velikost stánku:
a. délka - čelo stánku, které je vystaveno do uličky mezi stánky, kudy prochází
návštěvníci. Maximální dovolená délka stánku je 8 m.
b. hloubka - bok stánku, vzdálenost kolmá na délku stánku. Společně vyjadřují
zastavěnou plochu stánku. Do zastavěné plochy stánku se počítá i prostor nutný
k pohybu prodejce za stánkem. Hloubka stánku není konkrétně omezena, je však
limitována možností a proveditelností umístění stánku do plochy náměstí na
pořadatelem přidělené místo.
2.

Požadavek na připojení k elektrické energii je nutno projevit v přihlašovacím formuláři
zatrhnutím příslušného políčka. Z důvodu omezené kapacity přípojných míst je elektrická
energie poskytována pouze prodejcům, kteří ji nutně potřebují k prodeji. Prodej probíhá v
době s dostatkem denního světla, a proto si pořadatel vyhrazuje právo neumožnit
připojení k elektrické energii pouze pro účely osvětlení stánku. O umožnění připojení
stánku k elektrické energii rozhoduje výhradně pořadatel.

3.

Před připojením stánku k přívodu elektrické energie je prodejce povinen pořadateli
předložit doklad o revizi zařízení a kabelů dle ČSN. V případě viditelného poškození
kabelů či zařízení nebo chybějících dokumentů je pořadatel oprávněn zakázat připojení
stánku/zařízení případně jej okamžitě odpojit.

4.

Pro umístění automobilu/vleku či jiného dopravního prostředku mimo plochu stánku (auto
za stánkem) je nutno tento požadavek uvést v přihlašovacím formuláři vyplněním
příslušné položky. Za umístění vozidla/vleku bude prodejci účtován v souladu s vyhláškou
města Telče č. 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši
100 Kč za 1 m2 obsazené plochy. Tento poplatek prodejce uhradí pořadateli nejpozději
v den konání akce, jinak mu prodejce umístění vozidla/vleku neumožní.

