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Pořadatel:

Chrudimská beseda, městské kulturní středisko
Široká 85, 537 01 Chrudim
IČ: 00182745

Odpovědná osoba:
Kontaktní osoba:
Prodejce:

Martin Dytrt, ředitel
Ondřej Jirásek, e-mail: jirasek@chbeseda.cz, tel. 603 881 002
zájemce o prodej na jarmarcích Chrudimské besedy

A. Všeobecné podmínky účasti
Užívání prodejního místa
Prodejní místo bude předáno prodejci do užívání na základě výběru pořadatele dle zaslané přihlášky. Stánek
smí být postaven pouze na místě, které prodejci určí pořadatel.
Vhodný sortiment
Pořadatel si vyhrazuje právo výběru prodávaného sortimentu a zamítnutí žádosti prodeje bez udání důvodu.
Nebude akceptován prodej běžného oblečení a obuvi nebo prodej zboží jinak nevhodného pro jarmareční
prodej (např. běžné textilní výrobky, bazarové zboží, nízkojakostní zboží apod.) s výjimkou prodeje tradičních
oděvů a obuvi nebo výrobků vyrobených tradičním postupem či s tematikou konkrétního jarmarku.
Prodejce, který nebude respektovat pokyny a podmínky pořadatele, zvláště tím, že postaví svůj stánek,
mimo určené prodejní místo nebo bude prodávat sortiment jiné kategorie, než uvedl, bude vyzván
k ukončení prodeje a opuštění místa. Při nedodržení podmínek nebude v následujícím roce prodejní místo
prodejci přiděleno.
Podoba stánků
Bude povoleno užívání stánků dodaných pořadatelem nebo stánků prodejce. Prodejce plně odpovídá za své
zboží, kvalitu, nezávadnost. Pořadatel neodpovídá prodejci za obchodní výsledek prodeje, finanční nebo jiné
ztráty, odcizení, poškození, nebo zničení jím prodávaného zboží a podobně. Prodejce si hradí náklady účasti
na jarmarku ze svého.
B. Pravidla pro účast na jarmarku
1. Přihlášení
a) Přihlášení na jarmark je uskutečněno řádným vyplněním a odesláním přihlášky. Přihlášky, které nebudou
řádně vyplněny a zaslány do určeného termínu podání přihlášky, budou vyřazeny.
b) Přihlášku lze získat v kanceláři Chrudimské besedy, Široká 85, Chrudim nebo na www.chrudimsobe.cz a
www.chrudimdnes.cz.
c) Vyplněnou přihlášku lze zaslat poštou nebo elektronicky na jirasek@chbeseda.cz.
d) Termín podání přihlášky: vždy nejpozději 14 dní před jarmarkem.

_________________________________________________________________________________________

2. Přijetí a zařazení na jarmark
a) Přihlášením nevzniká prodejci nárok na užívání prodejního místa. O prodeji zboží prodejce na jarmarku
rozhoduje pořadatel v pořadí došlých přihlášek. Při vyšším zájmu prodejců o jarmark nebo při naplnění kapacity
prodejních míst bude prodejce, v případě jeho zájmu, zaevidován jako náhradník.
b) Prodejcům zboží vhodného pro prodej bude oznámeno přijetí jejich přihlášky emailem.
c) Prodejci, kteří nebyli vybráni, budou o této skutečnosti informováni.
3. Úhrada
Cenu za užívání prodejního místa, případně prodejního stánku pořadatele a elektrické přípojky prodejce
uhradí na místě pracovníkovi Chrudimské besedy.
4. Příjezd prodejce na jarmark
Navážení zboží a vjezd pro prodejce bude povolen vždy dvě hodiny před oficiálním začátkem jarmarku.
5. Úprava prodejních míst
Prodejní stánek musí být na viditelném místě označen v souladu s živnostenským zákonem a dalšími předpisy.
Úpravy, které neodpovídají charakteru akce, je na základě rozhodnutí odpovědné osoby pořadatele prodejce
povinen neprodleně změnit nebo odstranit. V opačném případě má odpovědná osoba pořadatele právo (a to
i v průběhu jarmarku) požadovat kdykoliv okamžité vyklizení prodejního místa. Tímto nevzniká prodejci, který
byl povinen prodejní místo vyklidit, nárok na náhradu vzniklých nákladů. Výměny prodejních míst nebo jejich
podnájem prodejcem třetím osobám jsou bez souhlasu odpovědné osoby pořadatele nepřípustné.
6. Instalace – připojení na elektrickou síť
V případě zájmu pořadatel zajistí přípojné místo na elektrickou síť. Prodejce musí předem v přihlášce oznámit,
zda má o elektrickou přípojku zájem. Podmínkou pro připojení k elektrické síti je předložení platné zprávy o
revizi elektrického zařízení, a to ke všem vlastním elektrospotřebičům prodejce. Pořadatel si vyhrazuje právo
na odpojení vlastních elektrospotřebičů prodejců od elektrické sítě, u kterých bude docházet k samovolnému
výpadku jištění v rozvodu elektrické sítě.
7. Údržba prodejního místa
Prodejci jsou povinni udržovat pořádek i v okolí svého prodejního místa. Prodejci občerstvení musí dodržovat
veškeré bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy. Manipulace s otevřeným ohněm je zakázána mimo
zařízení, pro které má prodejce schválenou platnou revizní zprávu.
Po ukončení jarmarku je nutné zabraný prostor uklidit a předat pracovníkům Chrudimské besedy.
8. Parkování vozidel
Po vyložení zboží do stánku musí prodejce s vozidlem, a to včetně případného přívěsného vozíku neprodleně
opustit místo konání jarmarku a odjet na parkoviště.
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C. Ceník

MASOPUSTNÍ JARMARK
VELIKONOČNÍ JARMARK
DĚTSKÝ JARMARK
FOLKLORNÍ FESTIVAL - DOŽÍNKY
RYBÍ JARMARK
KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ

STŘÍBRNÁ NEDĚLE

stánek CHB
2m

vlastní stánek
do šířky 3 m

vlastní stánek
nad šířku 3 m

přípojka
elektřiny

200 Kč

150 Kč

300 Kč

70 Kč

200 Kč

150 Kč

300 Kč

70 Kč

200 Kč

150 Kč

300 Kč

70 Kč

250 Kč

200 Kč

400 Kč

70 Kč

200 Kč

150 Kč

300 Kč

70 Kč

200 Kč

150 Kč

300 Kč

70 Kč

stůl
150 x 70 cm

vlastní stánek
do šířky 3 m

vlastní stánek
nad šířku 3 m

---

250 Kč

200 Kč

400 Kč

---

Tyto podmínky a pravidla pro organizaci jarmarků nabývají platnosti dne 1. 1. 2021.

