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Ceník pro účastníky na akci Radonické májové slavnosti 2018 konanou dne
1.5.2018 od 1000 hodin- stánky

Potraviny:
langoše, sýry, bramborové spirály, cukrová vata, zmrzlina, med, perníky, cukrovinky, káva, víno,
míchané nápoje
1000,- Kč za stánek do 3m, za každý další metr 500,- Kč

Ruční výrobky, řemeslné výrobky, zemědělské výpěstky
500,- Kč za stánek do 3m, za každý další metr 300,- Kč

Ostatní sortiment
1000,- za stánek do 3m, za každý další metr 500,- Kč

Neziskové organizace s tvořivými dílničkami, předvádění řemesla bez prodeje
Zdarma

Pronájem prodejního dřevěného stánku (1,5m a 2m šíře) - nutno domluvit předem s
koordinátorem
300,- za stánek

Pořadatel si vyhrazuje právo poplatek upravit

Podmínky pro účast na Radonických májových slavnostech
dne 1.5.2018 v Radonicích od 1000 hodin
koordinátor akce – kontaktní osoba
Milena Kostihová, Občanské sdružení NAŠE RADONICKO, tel: 732817726, e-mail:
kostihova.m@seznam.cz
1. Přihlášení
- zájemci o účast – stánkaři se musí přihlásit u koordinátora akce elektronicky nebo telefonicky do
28.4.2018
- vždy musí uvést veškerý prodávaný sortiment, jméno a příjmení, sídlo, IČO, telefon, e-mail,
webové stránky, rozměr stánku včetně plochy zabrané v okolí stánku
- organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast zájemce (např. v případě, že podobných zájemců
je již přihlášeno více nebo druh prodávaného zboží není vhodný a neodpovídá charakteru akce –
např. trhovci s textilem, průmyslovým zbožím...)
- organizátor si rovněž vyhrazuje právo zrušit účast zájemce v případě zjištění porušení těchto
podmínek a to i na místě. Zájemce je povinen do 20 minut ukončit svoji činnost a předat prostor.
2. Příjezd, instalace stánku, vykládka zboží a parkování
- začátek akce je v 10 00 hodin
- příjezd na akci je nejdříve v 6 00 hodin
- při příjezdu se každý účastník přihlásí u koordinátora akce, který mu předá určené místo a budou
sepsány veškeré náležitosti
- o rozmístění stánků rozhoduje výhradně koordinátor akce
- účastník musí mít stánek připraven i se zbožím k prodeji nejpozději v 9 30 hodin
- pokud je účastník umístěn na asfaltové či betonové ploše nemá právo stánek kotvit do těchto
podkladů
- v době od 6 00 do 9 30 hodin je účastníkovi povolen vjezd automobilem, mimo tuto dobu musí mít
své auto zaparkované na vyhrazených parkovištích.
3. Elektřina, voda
- používané elektrické spotřebiče, přípojky a prodlužovací kabely MUSÍ být schváleny k provozu a
mít platnou revizi
- pokud účastník bude potřebovat přípojku elektřiny, musí si tento odběr domluvit sám u
jednotlivých majitelů rodinných domů
- účastnici, kteří potřebují zdroj vody, musí si tuto vodu dovézt v kanystrech.
4. Další podmínky
- za dodržování legislativních podmínek daných platnými zákony odpovídá prodejce
- prodejce je povinen označit stánek identifikací prodejce (vyvěšení živnostenského oprávnění) na
vyžádání vystavit kupujícímu paragon.
- prodejci jsou povinni dodržovat hygienické podmínky
- účastníci jsou povinni dodržovat pořádek a veškeré odpady vkládat do nádob k tomu určených, či
po skončení akce převézt do areálu Hasičské zbrojnice.
- neziskové organizace mohou nabízet výrobky v případě, že výtěžek z jejich prodeje bude využit pro
další rozvoj aktivit dané organizace, pokud tato podmínka nebude dodržena, platí podmínky jako
pro stánkaře
- účastník je povinen řídit se pokyny pořadatele

