ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRODEJE a informace pro zájemce o stánkový prodej na Superfestivalu
zdraví dne 19. 5. 2018
Vyplněním závazné přihlášky na webu www. Superfestival.cz prodejce bez výhrad souhlasí s
níže uvedenými závaznými podmínkami stánkového prodeje. POŘADATELEM akce je
společnosti Superpotravina s.r.o.
PŘIHLÁŠKY k prodeji budou přijímány od 1. ledna 2018 – do 31. března 2018 nebo do
naplnění kapacity. O přijetí každé jednotlivé přihlášky rozhoduje pořadatel, dbejte proto
níže uvedených pokynů a vyčkejte na potvrzení rezervace, resp. potvrzení umístění vašeho
stánku, smlouvu a zálohovou fakturu.
Prodejní doba: Sobota 19. května 2018 od 10.00 - 18.00 hod. (vyklizení a úklid prodejního
místa musí proběhnout 19. 5. 2017 do 20.00 hod.). Prodejci jsou povinni vyklidit prodejní
místo do výše uvedeného času. Časy vyklizení platí jak pro vyklizení a úklid prodejního
místa, tak pro odjezd automobilů. Všechna zásobovací vozidla včetně přívěsných vozíků
jsou povinna opustit lokality určené pro stánkový prodej a parkoviště pro návštěvníky
v sobotu 19. 5. 2018 do 9.00 hod. Oprávnění k parkování se nevydává, parkování u stánku
není povoleno. Parkovací místa mimo tyto prostory jsou zdarma k dispozici u Okresního
archivu Most do vyčerpání kapacity.
SEKTORY:
Sektor A – venkovní prostory Oblastního muzea v Mostě – veškeré stánky s občerstvením +
další zájemci
Sektor B – velký výstavní sál - vnitřní prostory Oblastního muzea v Mostě
Postup přihlášení:
1. Přihlášku na tuto akci lze zaslat mailem na akce@superpotravina.cz nebo
prostřednictvím on-line formuláře na webu www.superfestival.cz.
2. V odpovědním emailu obdržíte potvrzení rezervace daného umístění a platební
údaje k provedení platby společně se zálohovou fakturou.
3. Platbu proveďte dle data splatnosti uvedeného na faktuře, rezervace uhrazená po
datu splatnosti propadá.
Po přijetí platby obdržíte e-mail s definitivním potvrzení umístění v požadovaném
sektoru.
4. V jednotlivých sektorech budou stánky umisťovány dle instrukcí zástupce
pořadatele a prodejci jsou povinni dbát jeho pokynů. Jde především o posunutí
stánků tak, aby nevznikaly proluky.
5. Maximální rozměr stánku je max. 2,5 x 2,5 m délky. Do délky stánku se počítá celý
zabraný prostor včetně přístřešku, oje, stojanů se zbožím, reklamních bannerů
apod.
6. Platba za umístění stánku musí být provedena před akcí. Platba na místě nebude
akceptována. Velikost stánku uvedená na přihlášce nesmí být překročena. V
opačném případě nebude stánek umístěn. Zaplacený poplatek propadá bez náhrady!

POVINNOSTI PRODEJCE − dodržovat v průběhu akce kromě těchto ZÁVAZNÝCH
PODMÍNEK PRODEJE také veškerá nařízení, předpisy a zákony platné v ČR (hygiena,
ČOI, ochrana spotřebitele, EET atd.) a dodržovat veškerá ustanovení (tj. podmínky
prodeje, uvedená v této přihlášce/smlouvě, udržovat přidělený prostor a jeho okolí

v čistotě a pořádku, v případě audio produkce zajistit, že nebude rušit program či
obtěžovat hlukem ostatní stánky. Po ukončení akce se prodejce zavazuje, že uklidí
svůj přidělený prostor, nebude parkovat či skladovat zboží na jiném místě než
v místě k tomu určeném pořadatelem. Prodejce je povinen donést si vlastní
prodlužovací kabely (doporučujeme min. 10 metrů) nutné k připojení a ostatní
vybavení pro daný prodej odpovídající současným normám – za elektroinstalaci od
místa určeného k připojení ručí nájemce (ČSN 33 00-7-740, ČSN 33 2000-4-41
odstavec 2), na požádání přítomného technika je povinen předložit revizní zprávu o
připojení a spotřebičích.

Odpovědnou osobou za dodržování podmínek prodeje je osoba uvedená v přihlášce/
smlouvě. Pokud prodejce poruší některé z těchto podmínek, zejména se jedná o
nedodržení udaného sortimentu nebo velikosti stánku, je ho pořadatel oprávněn z
dotčeného prostoru okamžitě vykázat. Zaplacený poplatek za umístění stánku v
tomto případě bez náhrady propadá. Přípojku vody pro jednotlivé stánky pořadatel
nezajišťuje. Pro více informací se kdykoliv obraťte na akce@superpotravina.cz nebo
na telefon 723 205 585, Mgr. Alena Saladiaková.

Cena za prodejní místo činí 3000 Kč včetně DPH.

