Všeobecné podmínky prodeje na Telčském jarmarku
(VPP)
Platí od 1. 5. 2022

I. Základní ustanovení
1. Všeobecné podmínky prodeje na Telčském jarmarku (dále jen VPP) pořádaném spolkem
Podjavořičan Telč, z. s. a městem Telč (dále jen pořadatelem) vydává spolek Podjavořičan
Telč, z. s. (dále jen Podjavořičan) se sídlem Dačická 177, TelčStaré Město, 588 56 Telč a
město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (dále jen město Telč).
2. Telčským jarmarkem se rozumí akce pořádaná pořadatelem jako prodejní akce s kulturním
programem, která se bude konat v prostoru nám. Zachariáše z Hradce, Telč v předem
vyhlášeném termínu. Prodej ve stáncích je povolen pouze v den konání akce v čase 8:00 
17:00.
3. VPP upravují práva a povinnosti prodejců, přihlášených na akci Telčský jarmark.
4. Prodejcem se rozumí každý žadatel o prodejní místo na Telčském jarmarku.
5. Náměstím se rozumí nám. Zachariáše z Hradce, Telč, kde se akce Telčský jarmark koná.
6. Doba pro podávání přihlášek je uvedena na internetových stránkách pořadatele v sekci
určené pro přihlášení na akci (odkaz: http://jarmark.podjavorican.cz). Pořadatel je oprávněn
ukončit příjem přihlášek před uplynutím stanoveného termínu pro podávání přihlášek z důvodu
naplnění kapacity akce nebo z jiných závažných důvodů, jenž mohou ovlivnit celkovou kapacitu
náměstí. (např. rekonstrukce náměstí, změna dispozic náměstí, vládní nařízení atd.).
7. Poplatek za stánkový prodej na náměstí je 100 Kč/m2 plochy každého stánku. Obsazování
volných kapacit náměstí probíhá v souladu s těmito VPP v den konání akce.
8. Umisťování stánků probíhá v pátek 22.7.2022 od 18:00 do 22:00 hodin a v sobotu
23.7.2022 od 5:00 do 8:00 hodin. Obsazování volné kapacity náměstí je umožněno v sobotu
23.7.2022 od 8:00.
9. Nedodržení kteréhokoli ustanovení těchto VPP může být důvodem pro okamžité ukončení
prodeje a vyloučení prodejce z akce Telčský jarmark, a to i pro další 3 následující ročníky.

II. Přihlášení na Telčský jarmark
1. Přihláškou se rozumí vyplnění formuláře na internetových stránkách Podjavořičanu (odkaz:
http://jarmark.podjavorican.cz).
2. Přihláška je závazná a je nutné ji pro každý stánek prodejce podat zvlášť.
3. Odesláním přihlášky prodejce potvrzuje, že vyplněné údaje v přihlášce jsou úplné a pravdivé.
4. Pro úspěšné odeslání přihlášky je třeba vyjádřit souhlas s VPP zaškrtnutím příslušného
políčka v přihlášce. Bez souhlasu s VPP nelze přihlášku odeslat ani akceptovat.
5. O úspěšném odeslání přihlášky je prodejce informován zobrazením příslušného hlášení na
webové stránce Podjavořičanu. Po odeslání přihlášky probíhá proces zpracování přihlášky,
během kterého pořadatel přihlášku posoudí, zda je prodejce oprávněn se v souladu s těmito
VPP Telčského jarmarku účastnit.
6. Pořadatel je oprávněn odmítnout přihlášku prodejce, pokud:
a.
nabízený sortiment prodejce nepovažuje za vhodný pro prodej na Telčském jarmarku
vzhledem k povaze a kulturnímu zaměření této akce
b.
přihláška nesplňuje podmínky v článku III. Stánek a požadavky, nebo má stánek
rozměry, pro které nelze umístit
c.
poplatek za umístění stánku prodejce nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen.
d.
prodejce v minulých třech letech porušil VPP nebo byl pořadatelem z akce vyloučen.

7. Pořadatel bezodkladně elektronicky vyrozumí prodejce, zda je jeho přihláška přijata či nikoliv.
V případě odmítnutí přihlášky pořadatel uvede konkrétní důvod. Pořadatel dále informuje
prodejce o výši poplatku za stánkový prodej, možnostech platby, termínu splatnosti a dalších
identifikačních a platebních údajích.
8. Poplatek za stánkový prodej musí být připsán na účet města do 10 pracovních dnů ode dne
doručení vyrozumění o přijetí přihlášky pořadatelem, nejpozději však 13.7.2022. Pořadatel
nenese odpovědnost za případné nedoručení vyrozumění o přijetí přihlášky či za jeho doručení
prodejci po uplynutí stanovené lhůty.
9. Na základě přijetí platby pořadatelem je přihláška dokončena a prodejce je zařazen do
pořadníku pro umisťování stánků na náměstí. O této skutečnosti pořadatel bezodkladně
informuje prodejce.
10. Pokud poplatek nebyl řádně zaplacen, pořadatel přihlášku odmítne.
11. Poplatek je třeba uhradit dle zaslaných pokynů. Na místě v den konání akce lze poplatek
uhradit jen v případě doplnění neobsazené kapacity náměstí. Tato místa nejsou pořadatelem
garantována a o jejich přidělení rozhodne pořadatel na místě v den konání akce.
12. Pokud přihlášený prodejce místo neobsadí do 8:00. hodin dne konání akce, nárok na
umístění stánku prodejce zaniká. Přidělené neobsazené místo může být v rámci doplnění volné
kapacity v den konání akce obsazeno jiným prodejcem.
13. Potvrzená přihláška je nepřenosná.

III. Stánek a požadavky
1. Velikost stánku:
a.
délka  čelo stánku, které je vystaveno do uličky mezi stánky, kudy prochází návštěvníci.
Maximální dovolená délka stánku je 8,0 m.
b.
hloubka  bok stánku, vzdálenost kolmá na délku stánku. Společně vyjadřují zastavěnou
plochu stánku. Maximální dovolená hloubka stánku je 4,0 m. Do zastavěné plochy stánku se
počítá i prostor nutný k pohybu prodejce za stánkem.
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 el. energii je pořadatel oprávněn zkontrolovat doklad o revizi
zařízení a kabelů dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. V případě viditelného poškození kabelů či
zařízení nebo chybějících dokumentů je pořadatel oprávněn zakázat připojení stánku/zařízení
případně jej okamžitě odpojit.
4. Umístění automobilu/vleku či jiného dopravního prostředku mimo plochu stánku (auto za
stánkem) je možné pouze v ojedinělých případech a tento požadavek je nutno uvést v
přihlašovacím formuláři vyplněním příslušné položky. Za umístění vozidla/vleku bude prodejci
účtován poplatek ve výši 100, Kč/m2 za skutečně obsazenou plochu vozidla/vleku. Tento
poplatek prodejce uhradí hotově pořadateli na místě. Parkování na náměstí bude povoleno
pouze vozidlům se SPZ/RZ uvedenou v přihlášce.
5. Na požadavky prodejců směřující k výběru konkrétního místa na náměstí nebere pořadatel
zřetel a vyhrazuje si právo umístit stánek kamkoliv do prostoru náměstí. Výjimkou je požadavek
prodejce na umístění vedle konkrétního stánku jiného či stejného prodejce – jeli to nezbytné z
technologických či personálních důvodů (doprava jedním vozidlem, zdravotní omezení
prodejce aj.).
Za dobrou spolupráci a respektování těchto VPP Vám děkují
Folklorní soubor Podjavořičan Telč, z. s. a město Telč

