Vážení prodejci,
rádi Vás opět uvítáme na Horňáckém jarmaku ve Velké nad Veličkou, který se uskuteční ve
dnech 20. a 21. 7. 2019 v rámci programu Horňáckých slavností.
Předkládáme Vám závazné podmínky pro prodejce vypracované na základě zkušeností
z minulých let. Prosíme, dobře si je pročtěte, budete se jimi řídit, a tím bude docílena
spokojenost Vás prodejců a nás organizátorů.
Pořadatelé si vyhrazují právo přidělovat prodejní místa na základě Vámi nabízeného
sortimentu. Přednost mají řemesla s ukázkou v dobových krojích, dále řemesla tradiční
a řemesla běžná. Ostatní zboží budeme umísťovat dle naší potřeby, vzhledem k povaze
akce a prostorovým možnostem.
Účast Vám bude potvrzena zasláním potvrzení Vaši přihlášky, které Vám bude
doručeno nejpozději do 31. května 2019. Na tomto potvrzení bude uvedeno číslo účtu,
variabilní symbol a poplatek za pronájem místa. (Poplatek uhraďte prosím do konce
června). Toto potvrzení Vám bude sloužit jako vstupenka do areálu jarmarku. Je proto
nezbytně nutné se potvrzením při vjezdu prokázat. K přihlášce přiložíte doklad o
zaplacení poplatku a povolení k prodeji s číslem prodejního místa, které Vám bude zasláno
do 12. července 2019
Pokud bude prodejce veřejné prostranství užívat dříve, než bude pořadateli přiděleno místo,
tedy od 20. července od 5:30 a neuposlechne jejich výzvu na přestěhování na určené místo,
mají pořadatelé oprávnění k fyzickému zrušení tohoto prodejního místa.

Závazné podmínky pro prodejce
1. Vjezd do prostoru jarmarku Vám bude umožněn v sobotu 20. 7. od 5:30.
Ukončení prezentace je v 7:30. Nepřijedete-li do 7:30, ztrácíte nárok na
přidělené místo.
Obsazení místa bez zápisu u prezentace a úhrady poplatku je přísně zakázáno
.
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství je max. 100 Kč za každý započatý
m2/den.
3. V případě, že se nebudete moci jarmaku zůčastnit, kontaktujte neprodleně hlavní
pořadatelku Soňu Pachlovou na tel: 606 025 909.
4. Neúčast a neomluvení bude bráno v potaz na dalších akcích. Stejně tak nedodržení
sortimentu uvedeného v závazné přihlášce.
5. V případě potřeby el. energie uveďte tuto skutečnost na přihlášce. Elektřina musí být
částečně zajištěna ze soukromých zdrojů. Vámi používané el. spotřebiče musí mít
platnou el. revizi. Doklad o el. revizi je nutné vzít s sebou.
6. Organizátoři nepůjčují el. prodlužovací kabely!!!
7. Každý prodejce je povinen si odvézt odpad, který vznikl po jeho prodeji nebo
službách !!!
8. Na závaznou přihlášku vypište a označte všechny požadované údaje a dodržte
prosím termín uzávěrky do 20. května 2019, předejdete tak zbytečným problémům.
Pokud tak neučiníte, Vaše přihláška nebude akceptována.
9. UPOZORNĚNÍ: Je změna oproti předcházejícím jarmarkům, kde platba
probíhala na místě v hotovosti. Nyní je nutné platit předem stvrzenkou nebo
bezhotovostním převodem do stanoveného termínu (30. 6. 2019)
Prohlášení:
Přihlašuji se závazně na Horňácký jarmak dne 20. a 21. 7. 2019, pročetl/a jsem si závazné
podmínky, které ve všech bodech bude dodržovat a respektovat.
Souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů pro Organizační složku kulturní
a sportovní zařízení ve Velké nad Veličkou za účelem komunikace a vyřizování této přihlášky
a to do odebrání mého souhlasu.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních
údajů.

