Obec Lidečko
tel. 571 447 945, IČ : 00304042, DIČ: CZ 00304042
Lidečko č. p. 467 PSČ 756 15, mobil.: 603 556 473
E-mail: obec@lidecko.cz

Pokyny a pravidla pro účast zájemců prodeje
na Tradičním Lidečkovském jarmarku
1. Pořadatel
Obec Lidečko, Lidečko 467, 756 15, IČO: 00304042 a Společenský klub Lidečko, Lidečko 467, 756 15
Lidečko: IČO: 70233021.
2. Termín konání jarmarku
Sobota 6. 11. 2021 od 9:00 hodin do 13:00 hodin.
Jarmark se uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace, viz. nařízení vlády, nebo krajské hygienické
stanice.
3. Přihlášení
Přihlášení na jarmark je uskutečněno řádným vyplněním a odesláním přihlášky, která je umístěna na
webových stránkách obce: https://www.lidecko.cz/detail-akce/tradicni-lideckovsky-jarmark/ .
Přihlášky, které nebudou řádně vyplněny, budou vyřazeny. Termín podání přihlášky: do 27. 10. 2021.
Přihlášky zasílejte pouze na email: spol.centrum@centrum.cz .
4. Přijetí a zařazení na jarmark
Přihlášením nevzniká prodejci nárok na získání povolení o užívání prodejního místa. O prodeji zboží
prodejce na jarmarku a o uzavření povolení o užívání prodejního místa rozhoduje organizátor 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. Prodejcům zboží vhodného pro prodej bude
oznámeno přijetí jejich přihlášky na jarmark zasláním „Povolení o užívání prodejního místa“. Povolení bude
zasláno emailem. Poštou bude povolení zasláno pouze ve výjimečných případech. Prodejce si povolení
vytiskne a v den konání jarmarku předloží organizátorům přímo na místě, nebude-li dohodnuto jinak.
Prodejci, kteří nebyli vybráni, budou o této skutečnosti informováni.
5. Vhodný sortiment
Organizátor si vyhrazuje právo posoudit vhodnost nabízeného sortimentu zboží a služeb předloženého
zájemcem o prodej. Jako organizátoři si rovněž vyhrazujeme právo vybrat přednostně k prodeji zboží
prodejce, které je vyráběno tradičním postupem řemeslné výroby nebo zboží zapadající svým charakterem
do tématiky tradičních jarmarků. Prodejce plně odpovídá za své zboží, kvalitu, nezávadnost, za dodržení
podmínek prodeje. Organizátor 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.
6. Platba za místo
Cenu za užívání prodejního místa prodejce uhradí v den konání jarmarku určeným a řádně označeným
pořadatelům. Cena je stanovena na 100 Kč/m2.
7. Prodejní místa
Prodejní místa určuje výhradně organizátor na základě došlých a přijatých přihlášek. Každé prodejní místo
je označeno samostatným číslem. Navážení zboží a vjezd pro prodejce bude povolen v den konání akce od

07.00 hodin do 08:00 hodin. V případě, že se v den konání akce nedostavíte do 08:00 hodin, bude Vaše
místo nabídnuto jinému zájemci.
8. Likvidace prodejních míst
Musí být dokončena bezprostředně po ukončení prodeje včetně úklidu.
9. Údržba prodejního místa
Prodejci jsou povinni udržovat pořádek i v okolí svého prodejního místa. Prodejci občerstvení musí
dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, protiepidemiologické a protipožární předpisy. Veškerý
vyprodukovaný odpad je prodejce povinen uložit do vlastních pytlů nebo krabic.
10. Parkování vozidel
Po vyložení zboží do stánku musí prodejce s vozidlem, včetně případného přívěsného vozíku neprodleně
odjet na vyhrazená parkoviště. Prodejce nesmí parkovat automobil nebo přívěsný vozík v prostorách
vyhrazených pro konání jarmarku.
11. Ostatní ustanovení
Každý prodejce je povinen dodržovat tato pravidla pro účast na jarmarku. Pokud by prodejce tato pravidla
porušil, je organizátor (prostřednictvím odpovědné osoby) oprávněn požadovat okamžité vyklizení
prodejního místa prodejcem. V tomto případě nevzniká prodejci právo na náhradu vynaložených nákladů.
12. UPOZORNĚNÍ – na této akci není zajištěna přípojka k elektrickému proudu! Prodejci si připojení
domlouvají individuálně.
13. Výjimky z těchto pravidel může povolit pouze organizátor.
14. Kontakt
Odpovědná osoba:
Pavlíková Milena
Mob.: 603 556 472
E-mail: spol.centrum@centrum.cz
Obec Lidečko
Mob.: 603 556 473
Tel.: 571 447 945
E-mail: obec@lidecko.cz

V Lidečku 13. 10. 2021

Žádáme o dodržování platných epidemiologický opatření a upozorňujeme, že jarmark se uskuteční
výhradně ve venkovních prostorech!

