Přihláška ke stánkovému prodeji

2021-1a

na akci Roudnické vinobraní sobota 11. září 2021

Pronajímatel pro stánkový prodej / pořadatel akce:
Říp, o.p.s., Karlovo nám. 21,
413 01 Roudnice nad Labem, IČ 28708091

Kontaktní osoba pro stánkový prodej: Ivana Hořínková, e-mail: prodejci@roudnicke-vinobrani.cz, tel.: +420 416 837 172.
Nájemce stánkového místa:
Jméno a příjmení odpovědné osoby popř. název firmy:

IČ: (slouží jako variabilní symbol pro zaslání platby)

Adresa:
Telefon:

E-mail:

Podrobný popis prodávaného sortimentu:

V úvahu připadá pouze následující typ sortimentu: občerstvení, víno, burčák, hračky, šperky, keramika, mýdla, dřevěné výrobky, svíčky, koření, čaje, káva, cukrovinky, řemesla apod.

Typ stánku:
S občerstvením

■

Cena je stanovena podle délky stánku.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.

600 Kč/běžný metr

S vínem nebo burčákem 400 Kč/běžný metr
Řemeslný stánek

300 Kč/1 stánek

Ostatní zboží

300 Kč/běžný metr

Délka stánku rozhodná pro výpočet ceny:
Hodnoty uvedené v metrech zaokrouhlené na celá čísla nahoru.

m

Šířka stánku:

Požadavek na připojení elektřiny 230V/16A do 2,5 kWh za cenu 500 Kč:
Další informace: (např. vlastní posezení pro hosty apod.)

Základní podmínkou účasti na akci je doručení vyplněné přihlášky na emailovou adresu pořadatele prodejci@roudnickevinobrani.cz
nebo poštou na korespondenční adresu Říp, o.p.s., Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice nad Labem
Přihlášku lze vyplnit elektronicky a uložit nebo vytisknout. Jedná se o elektronický formulář. Povinnou přílohou přihlášky je fotografie stánku.
Po potvrzení přihlášky pořadatelem budete vyzvání k úhradě 100% výše nájemného na účet č. 5273512389/0800.
Variabilní symbol je IČ uvedené na přihlášce. Splatnost je 14 dnů od potvrzení.

Pravidla stánkového prodeje
Nájemce stánkového místa zaplacením nájemného projevuje souhlas s následujícími pravidly prodeje na akci Roudnické vinobraní 2021 a zavazuje se seznámit
s těmito pravidly všechny osoby, které jeho jménem zajišťují prodej ve stánkovém místě. Odpovědnou osobou za dodržování pravidel je osoba uvedená v přihlášce.
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Nájemce musí dodržovat pokyny pořadatelů, dále všechny platné zákony, předpisy, normy a nařízení platná v České republice.
Nájemce musí na místo konání akce dorazit v Pořadatelem určený čas.
Nájemce musí v den konání akce vyčkat na smluveném místě na pokyny Pořadatele a na přidělení konkrétního stánkového místa.
Nájemce musí mít po celou dobu konání akce na ruce identifikační náramek, který obdrží od pořadatele
(zdarma max. pro 4 osoby, ostatní osoby si musí od Pořadatele zakoupit vstupenky).
Parkování vozidel během akce je možné pouze na vyhrazených místech – v tzv. autoparku. (Povolenku k vjezdu Nájemce obdrží po registraci),
parkování přímo stánku je možné pouze ve zcela mimořádných případech po předešlé dohodě s Pořadatelem.
Do areálu platí přísný zákaz vstupu se zvířaty.
V areálu je zakázán pochůzkový prodej.
V případě požadavku na elektrickou přípojku musí mít Nájemce vlastní prodlužovací kabely k připojení.
Nájemce je povinen na požádání Pořadatele předložit revizní zprávu k připojení a instalovaným spotřebičům.
Při překročení limitu odběru elektrického proudu dle přihlášky může být Nájemce bez náhrady odpojen od jeho zdroje.
Nájemce nesmí rušit hudební či doprovodný program vlastní audioprodukcí či jinou hlučnou činností.
Jakékoliv změny v sortimentu oproti informacím uvedeným v přihlášce je nutné předem konzultovat s Pořadatelem.
V případě porušení tohoto pravidla je pořadatel oprávněn na místě vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč.
V případě stánku s občerstvením musí mít Nájemce vlastní odpadkový koš nebo místo pro odkládání odpadků, které musí pravidelně
vyprazdňovat. (K dispozici je velkoobjemový kontejner).
Přidělený prostor a jeho bezprostřední okolí Nájemce po celou dobu trvání akce udržuje v čistotě a pořádku.
Nájemce není oprávněn distribuovat reklamní letáky, plakáty, či jiné materiály propagující firmy, služby, akce, politické strany, či uskupení.
V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň, provádět osobní potřebu jinde, než v určených WC.
Nájemce je povinen seznámit se s Návštěvním řádem akce a respektovat jej.
Po ukončení prodeje je Nájemce povinen uklidit bezprostřední okolí svého stánku.
Pořadatel je oprávněn v případě porušení jakéhokoliv z bodů těchto pravidel okamžitě pronájem přerušit a Nájemce z místa vykázat.

Souhlas s uvedenými pravidly stánkového prodeje projevujete podpisem přihlášky nebo zaplacením nájemného.
Přihláška se po potvrzení ze strany pořadatele stává závaznou smlouvou.

Datum:

Podpis odpovědné osoby nájemce (při zaslání poštou):

m

