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Všeobecné podmínky pro stánkaře na XIII. Bečovských slavnostech konaných
v termínu od 15. - 17. 07. 2016
1. Datum, místo a čas konání akce: stánkový prodej bude probíhat v sobotu 16. 07. 2016 od
10.00 do 19.00 hodin na Nám. 5. května v Bečově nad Teplou.
2. Pořadatel: Město Bečov nad Teplou, Nám. 5. května 1, Bečov nad Teplou
Odpovědná osoba za stánkový prodej: Žaneta Svobodová, E-mail: info@becov.cz
Tel: 353 999 318, 774 855 319
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu: 800483389/0800
3. Přihlášení:
- Kompletně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stánkovému prodeji zašle prodejce emailem
nebo poštou na adresu pořadatele. V případě zaslání emailem uvede do předmětu „Bečovské
slavnosti 2016“.
- Termín pro podání přihlášek je nejpozději do 15. 06. 2016. Na přihlášky došlé po tomto
termínu nemusí být brán zřetel. Pro zaslání poštou je rozhodné datum podání na poště.
- Přijetí přihlášky k prodeji je zcela v kompetenci pořadatele a závisí na kapacitě prostoru,
nabízeného sortimentu a samotnému provedení stánku (upřednostňujeme dobové stánky,
dřevěná konstrukce, látkové provedení)
- Po přijetí přihlášky bude prodejce osloven a budou mu zaslány informace o platbě!
4. Cena a platba za pronajatou plochu a el. přípojku:
- Cena za 1m2 pronajaté plochy je 100,-Kč. (viz. OZV č. 2/2012, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství)
- Cena za el. přípojku (včetně odebrané elektřiny) je 100,-Kč.
- Platbu za pronajatou plochu a případnou elektrickou přípojku je nutné uskutečnit nejpozději
do 11. 07. 2016 převodem na účet pořadatele.
5. Vymezení povinností prodejce v místě konání akce:
- Po příjezdu na místo konání akce je prodejce povinen nahlásit se odpovědné osobě za stánkový
prodej.
- Prodejce je povinen bezodkladně odstavit automobil mimo prostor stánků na jedno
z označených parkovišť v průběhu Bečovských slavností.
- Umístění stánků určuje pořadatel na základě údajů uvedených v přihlášce.
- Pronajímaný prostor smí prodejce využívat pouze k prodeji sortimentu uvedeného v přihlášce,
v opačném případě bude z místa akce vykázán bez nároku na náhradu škody.
- V případě zjištění větší využívané plochy než byla prodejcem uvedena v přihlášce, je prodejce
povinen doplatit zjištěný rozdíl na místě pověřenému zástupci pořadatele.
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- Prodejce je povinen v průběhu akce dodržovat veškerá nařízení, předpisy a zákony platné na
území České republiky vtahující se k předmětu prodeje (hygienické předpisy, regule stanovené
ČOI, pravidla protipožární ochrany, pravidla BOZP atd.).
- Prodejce je povinen udržovat přidělený prostor a jeho okolí v čistotě a pořádku, po ukončení
akce je povinen přidělený prostor uvést do původního stavu.
- Prodejce nesmí během prodeje používat audio produkci ani obtěžovat nadměrným hlukem
ostatní prodejce.
- V případě, že si prodejce objednal el. přípojku, zabezpečí si vlastní elektroinstalaci od
rozvodného místa ke svému stánku. Za elektroinstalaci od rozvodného místa ke svému stánku
ručí prodejce dle ČSN 33 00-7-740, ČSN 33 2000-4-41od.2.
- Prodejce je povinen na požádání technika pověřeného pořadatelem předložit revizní zprávu
týkající se plynových a elektrických spotřebičů používaných během akce.
- V případě porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je pořadatel oprávněn vykázat
prodejce z místa konání akce bez nároku na finanční náhradu.
- Stánky je možno (po předchozím kontaktování odpovědné osoby) postavit již v pátek 15. 07.
2016 od 18.00 do 20. 00 hodin nebo v sobotu 16. 07. 2016 od 6.30 do 9.00 hodin. Poté bude
náměstí pro osobní automobily uzavřeno.
Doplňující informace:
Bečovské slavnosti začínají již tradičně v pátek koncertem v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou.
V sobotu pak probíhá hlavní program na náměstí a u fary vedle kostela (11-19h). V neděli se
program přesouvá do Bečovské botanické zahrady, kde máte také možnost si postavit stánek.
(Začíná se snídaní v Bečovské botanické zahradě a program bude pokračovat do odpoledních
hodin) Podmínky postavení stánku jsou 200,-Kč za stánek + 100,- Kč za el. přípojku (o tomto se
lze domluvit na místě).
Město Bečov nad Teplou

