PROVOZNÍ ŘÁD JARMARKU
Pořadatel:

Město Klimkovice, Lidická 10, 743 83 Klimkovice, IČ: 00298051, DIČ:
CZ00298051

Kontaktní osoba:

Alice Chlebovská, Kulturní a informační středisko Klimkovice, tel.
556 420 005, kis@mesto-klimkovice.cz, www.mesto-klimkovice.cz

1. Doba konání trhů na Jarmarku - začátek prodeje v 8:00, ukončení nejpozději ve
22:00.
2. Přihlášení/registrace prodejce proběhne telefonicky nebo emailem na uvedených
kontaktech pořadatele. Uzávěrka přihlášek je den před konáním Jarmarku. Pořadatel
prodejci jasně sdělí, přidělí-li mu rezervaci či nikoli.
3. Vhodný sortiment. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost nabízeného
sortimentu zboží či služeb prodejce. Pořadatel vybere přednostně to zboží prodejce,
které je vyrobeno tradičním postupem řemeslné výroby, je vyrobeno z tradičních
materiálů, odpovídá stylu dobového jarmarku apod. Prodejcům tohoto zboží bude
přednostně rezervováno prodejní místo dle uvážení pořadatele.
Prodejcům běžného oblečení a obuvi, plastových výrobků nebo zboží jinak nevhodného
pro dobový jarmareční prodej nebude poskytnuta rezervace, ale bude umožněn prodej
tohoto zboží na vyčleněném místě v rámci jarmarečních trhů.
V případě, že prodejce bude prodávat zcela nevhodný sortiment, má pořadatel právo (a
to i v průběhu Jarmarku) požadovat kdykoliv okamžité vyklizení prodejního místa.
Tímto nevzniká prodejci nárok na náhradu vzniklých nákladů
4. Prodejní místo bude prodejci předáno do užívání na základě výběru pořadatele. Pokud
prodejce na svém prodejním místě provede úpravy, které neodpovídají charakteru akce,
je na základě rozhodnutí pořadatele prodejce povinen tyto neprodleně odstranit.
5. Příjezd prodejců v den Jarmarku od 6:00, a to z křižovatky Čs. Armády x Lidická. Před
vstupem do centra města proběhne kontrola registrace prodejce, poté jej pořadatel
navede k jeho prodejnímu místu. Na svém prodejním místě musí být prodejce nejpozději
do 7:00, pak jeho rezervace končí.
6. Parkování aut není dovoleno v místě konání Jarmarku. Po vyskladnění zboží musí
prodejce neprodleně auto přeparkovat, nejpozději do 7:45, a to na místa určená
pořadatelem.

7. Stánky. Je povoleno užívání stánků organizátora nebo stánků prodejce dle možností z
přírodních materiálů.
8. Energie. Pořadatel může zajistit odběr elektrické energie pouze v omezeném množství
a jen na určitých místech, tedy po předchozí domluvě. Připojení k elektrické energii je
zpoplatněno podle platného ceníku.
9. Poplatek z místa bude uhrazen hotově na místě při příjezdu nebo v průběhu Jarmarku
pověřené osobě pořadatele, a to dle platného ceníku.
10. Údržba prodejního místa/hygiena. Prodejci jsou povinni udržovat pořádek na svém
prodejním místě i v jeho bezprostředním okolí. Toalety, teplá a studená voda jsou k
dispozici v sídle pořadatele (budova zámku, Lidická 1, vchod z nádvoří). Veškerý
vyprodukovaný odpad je prodejce povinen zlikvidovat na vlastní náklady.
11. Zodpovědnost/Bezpečnost. Prodejce plně zodpovídá za své zboží, kvalitu,
nezávadnost, za dodržení podmínek prodeje podle právních předpisů platných v ČR.
Pořadatel neodpovídá prodejci za obchodní výsledek prodeje, finanční nebo jiné ztráty,
odcizení, poškození nebo zničení jím prodávaného zboží apod. Prodejce si sám hradí
náklady na účast na Jarmarku.
12. Každý prodejce je povinen při své prodejní činnosti dodržovat veškeré platné požární
předpisy, včetně vyhlášek města Klimkovic, zejména pak každý prodejce:
- je povinen vybavit svůj prodejní stánek v souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. nejméně
1ks přenosným hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností
nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí
schopností nejméně 21A;
- zodpovídá za bezpečný provoz vlastních spotřebičů, které musí mít platnou
revizi;
- je povinen respektovat pokyny pořadatele a členů preventivní požární hlídky.
13. Dodržování provozního řádu. Každý prodejce je povinen dodržovat tento Provozní
řád Jarmarku, jinak je pořadatel oprávněn požadovat okamžité vyklizení prodejního
místa prodejcem. V tomto případě nevzniká prodejci právo na náhradu vynaložených
nákladů.

Tento Provozní řád Jarmarku byl schválen radou města Klimkovic č. 82/885.2.
Zdeněk Husťák, starosta města Klimkovic, v.r.

