
PŘIHLÁŠKA
Večerní trhy Brno

Od poloviny května do konce září
každou sobotu na Zelném trhu

FAKTURAČNÍ ÚDAJE PRODEJCE

Firma: Tel.:

Adresa: Email:

PSČ, Město: www:

Instagram: @ Facebook:

IČ: DIČ:

Kontaktní osoba:

Email: Tel.:

PRODEJNÍ MÍSTO A CENOVÉ PODMÍNKY do 25.6.2022

Pronájem prodejního místa 3x3m
vlastní stánek

Cena za 1 sobotu*: 2 900,-
500,-

Cena za 2 soboty*:

Cena za 3 soboty*:

Cena za 4 a více sobot*:

pozn.: v případě zájmu o umístění vlastního mobiliáře určeného pro pohodlí návštěvníků (sezení, lehátka, stolky,
sudy, palety), je možné případně navýšit m2 po dohodě.

+ elektrická energie

O jakou sobotu máte zájem?
Zakroužkujte termíny

květen: 28
červen: 4,  11,  18,  25

červenec:  2,  9,  16,  23,  30

srpen:   20,  27

září:  3,  17
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Nabízené zboží (menu a další nabízené produkty):

Nabízené zboží
(můžete po domluvě
doplnit):

Předpokládaná velikost porce
(g, dcl, ks,...)

Předpokládaná prodejní
cena:

ELEKTŘINA

Odběr energie ANO X NE

*

Doporučujeme platnou revizi u všech spotřebičů

Elektrospotřebič: Odběr kW: Počet a typ zásuvek:

* Uvedená cena je bez DPH
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Předmět a účel nájmu

Food zóna v rámci akce Večerní trhy (dále jen “akce“) se uskuteční na náměstí Zelný Trh
Brno.

Pořadatelem je Gala story s.r.o. , (dále jen “pořadatel”). Zájemce o pronájem prodejního
místa je povinen vyplnit Závaznou přihlášku. Vyplněním Závazné přihlášky nevzniká zájemci
nárok na pronájem plochy na akci. Pořadatel zájemci účast na akci potvrdí e-mailem.

Podmínky účasti:

1. Veškerá prodejní místa a jejich umístění v konečné fázi určuje pořadatel. V případě, že se
zájemce (dále jen “prodejce”) nedostaví na akci v termínu stanoveným pořadatelem, nebude
vpuštěn do areálu konání akce, nájemné za prodejní místo náleží pořadateli.

2. Prodejce je oprávněn prodávat výhradně zboží a nabízené služby uvedené v této
přihlášce, a které byly organizátorem akce odsouhlaseny. V případě nedodržení nabízeného
zboží, které je schváleno pořadatelem, je pořadatel oprávněn stanovit prodejci pokutu ve
výši 2000,-Kč bez DPH, popřípadě ukončit prodej bez nároku na vrácení poplatku za
prodejní místo.

3. Prodejce je povinen dodržovat veškeré předpisy a právní normy a hygienická opatření.
Odpovědnost za potřebné licence a povolení nese prodejce.

4. Prodejce odpovídá za kvalitu jím nabízeného a prodávaného zboží. Účastník akce plně
odpovídá za své prodejní místo, obchodní zboží a osobní věci. Organizátor výstavy neručí
účastníkovi akce za ztráty, odcizení, poškození nebo zničení prodejního místa či obchodního
zboží, zařízení a osobních věcí. Zásobování a stavba prodejního stánku se řídí pokyny
organizátora v Organizačních pokynech pro montáž, demontáž a průběh festivalu. Před
ukončením akce je zakázáno vyklízení prodejních stánků.

5. Prodejce ručí za dobrý technický stav svých zařízení a kabeláže. V případě práce s
ohněm či při grilování je povinností prodejce v místě prodeje mít umístěn práškový hasicí
přístroj.

6. Prodejní stánek je oprávněn užívat výhradně prodejce. Prodejce není oprávněn přenechat
prodejní stánek do užívání či spoluužívání jinému prodejci.

7. V případě porušení povinnosti uvedené v bodu 2. je prodejce povinen na základě výzvy
pořadatele, jejíž forma může být i ústní, okamžitě ukončit prodej veškerého zboží, a to až do
doby ukončení akce.

8. Prodejce je oprávněn parkovat vozidlo výhradně na místě, které mu k tomuto účelu určí
pořadatel.

9. Prodejce je oprávněn užívat toalety a nádrže s užitkovou vodou nacházející se v místě
konání akce.

10. Prodejce je povinen zabezpečit prodejní místo takovým způsobem, aby nedošlo k jeho
poškození, poškození zboží nebo poškození zdraví, či majetku třetí osoby. Taktéž je
prodejce povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu.
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11. Prodejce je povinen viditelně označit stánek nápisem “Zákaz prodeje alkoholických
nápojů osobám mladších 18 let”.

12. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození majetku prodejce způsobenou
prodejcem nebo třetí osobou. Prodejce odpovídá za všechny škody, které způsobí.

13. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování povinností prodejce uvedených v této
objednávce.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na níž
je přímo nebo nepřímo zachyceno prodejní místo v užívání prodejce společně s autorskými
díly či jinými nehmotnými statky prodejce chráněnými zákonem, zobrazenými v prostorách
určených k pronájmu, zejména pro účely propagace akcí pořádaných pořadatelem. Prodejce
touto smlouvou dává k tomuto používání souhlas. Používání takto pořízených záznamů
nemá za následek zásah do osobních práv prodejce ve smyslu §16 občanského zákoníku.

15. Prodejce se zavazuje, že nebude ničit travnatý či jiný povrch (nevylévat olej či nechávat
zbytky potravin na ploše konání akce), dále nebude ničit keře, stromy a jiné živé předměty
umístěné v místě konání akce. Prodejce je povinen umístit vzniklý odpad na místo určené
pořadatelem a zanechat místo v takovém stavu v jakém jej přejímal od pořadatele.

16. V případě extrémních povětrnostních podmínek (vítr nad 12m/s) je organizátor z
bezpečnostních důvodů oprávněn akci zrušit. Účastníkům akce bude v tomto případě
vráceno 30% z ceny nájmu.

17. V případě zrušení účasti ze strany prodejce, jsou storno poplatky následující: zrušení
účasti: 30 kalendářních dní před akcí = storno poplatek ve výši 50% z ceny nájemného,
zrušení účasti v době kratší než 14 kalendářních dní = storno poplatek ve výši 80% z ceny
nájemného. Bez výhrad souhlasím s podmínkami prodeje na akci. Prodejce se zavazuje
zaslat tento dokument v elektronické podobě, poštou, resp. osobně předat pořadateli
vyplněný a podepsaný originál Závazné přihlášky k účasti. Tento dokument je platný po
schválení vaší účasti pořadatelem. Prodejce se po schválení závazné přihlášky pořadatelem
zavazuje k účasti na akci. Dále se zavazuje k úhradě nájmu na akci, a to do stanoveného
termínu pořadatelem. Na účet poukazujte částku za pronájem + 21%DPH, s variabilním
symbolem dle vystavené faktury. Podpisem Závazné přihlášky k účasti dáváme pořadateli
souhlas s tím, aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. využila výše uvedené kontaktní údaje
pro potřeby šíření svých obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.
Akceptuji tuto objednávku a zavazuji se splnit veškeré podmínky a povinnosti v této
objednávce uvedené.

Dne: Prodejce:
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