
aktualizováno 24. 10. 2018 

PRAVIDLA PRO ÚČAST ZÁJEMCE 

PĚTIDENNÍ VÁNOČNÍ TRHY 

V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM VE DNECH 10. – 14. 12. 2018 

 

 

Organizátor: T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace 

 Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 IČO: 44740743 

 č. účtu: 107-5487590227/0100 

 

Odpovědná osoba: Lenka Vičarová, ředitelka  

  

Kontaktní osoby: Petr Fojtášek, Pavel Švarc 

 e-mail: provoz@tka.cz 

 mobil: 733 599 338 

 

Prodejce: zájemce o prodej řemeslných výrobků či jiného zboží nebo občerstvení  

 na Vánočních trzích 

  

A) Všeobecné podmínky účasti.  

 

Užívání prodejního místa. 

Prodejní místo bude předáno prodejci do užívání na základě výběru organizátora dle zaslané 

přihlášky a uzavřené smlouvy s prodejcem o užívání prodejního místa včetně prodejního 

stánku organizátora, elektrické přípojky 230V a osvětlení stánku dle plánu prodejních míst. 

 

Vhodný sortiment. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit vhodnost nabízeného sortimentu 

zboží a služeb předloženého zájemcem o prodej. Organizátor vybere k prodeji pouze prodejce 

se zbožím s vánoční tématikou, které je vyráběno tradičním postupem řemeslné výroby nebo 

zboží vhodné pro Vánoční trhy. 

  

Nebude akceptován prodej běžného oblečení a obuvi nebo prodej zboží jinak nevhodného 

pro vánoční trhy (např. běžné textilní výrobky, bazarové zboží, nízkojakostní zboží 

apod.) s výjimkou prodeje tradičních oděvů a obuvi nebo výrobků vyrobených tradičním 

postupem či s tematikou pro Vánoční trhy. 

 

Podoba stánků. Bude pouze povoleno užívání stánků dodaných organizátorem. 

 

Prodejce plně odpovídá za své zboží, kvalitu, nezávadnost, za dodržení podmínek prodeje 

podle zvláštních právních předpisů. 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 Vánočních trzích ze svého. 

 

B) Pravidla pro účast na vánočních trzích. 

 

čl. 1 Přihlášení. 

a) Přihlášení na Vánoční trhy je uskutečněno řádným vyplněním a odesláním webového on-

line formuláře přihlášky na webových stránkách www.tka.cz/vanocni-trhy. 

 

Přihlášky, které nebudou řádně ve formuláři vyplněny, budou vyřazeny. 

 

b) Termín podání přihlášky: do 20. 11. 2018  
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čl. 2 Přijetí a zařazení na Vánoční trhy. 

a) Přihlášením nevzniká prodejci nárok na uzavření smlouvy o užívání prodejního místa.  

O prodeji zboží prodejce na vánočních trzích a o uzavření smlouvy o užívání prodejního místa 

rozhoduje organizátor. 

 

Při vyšším zájmu prodejců o Vánoční trhy 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 na Vánoční 

trhy zasláním „Smlouvy o užívání prodejního místa“. Smlouva bude zaslána 27. 11. 2018, a to 

e-mailem. Prodejce si smlouvu vytiskne a podepsanou zašle obratem ve dvojím vyhotovení 

zpět poštou/e-mailem nebo předá osobně na adrese organizátora. Smlouva podepsaná 

odpovědnou osobou pořádající organizace bude prodejcům předána na místě v první 

den konání Vánočních trhů, nebude-li dohodnuto jinak.  

 

c) Prodejci, kteří nebyli vybráni, budou o této skutečnosti informováni. 

 

d) Cenu za užívání prodejního místa včetně prodejního stánku organizátora a elektrické 

přípojky prodejce uhradí v souladu s uzavřenou smlouvou nejpozději do 4. 12. 2018, a to buď 

v hotovosti v sídle organizátora, složenkou, nebo bankovním převodem na účet č. 

107-5487590227/0100. 

Údaje pro zahraniční platební styk (IBAN: CZ30 0100 0001 0754 8759 0227, BIC / 

SWIFTOVÝ KÓD: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP)) 

 

čl. 3 Prodejní místa.  

a) Prodejními místy jsou místa na Masarykově náměstí dle plánku, který bude zveřejněn  

6. 11. 2018 na www.tka.cz/vanocni-trhy. Každé prodejní místo je označeno samostatným 

číslem. 

 

čl. 4 Instalace – připojení na elektrickou síť. 

Organizátor zajistí připojení elektrických spotřebičů na elektrickou síť. Výše příkonu na jeden 

stánek je omezena do 2 kW. 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. 

Používání vlastní elektrocentrály je možno pouze po dohodě s pořadatelem. 

 

čl. 5 Úprava prodejních míst. 

Úpravy, které neodpovídají charakteru akce, je na základě rozhodnutí odpovědné osoby 

organizátora prodejce povinen neprodleně změnit nebo odstranit. V opačném případě má 

odpovědná osoba organizátora právo (a to i v průběhu Vánočních trhů) 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 organizátora nepřípustné. 

 

čl. 6 Likvidace prodejních míst. 

Musí být dokončena bezprostředně po ukončení prodeje včetně úklidu a odvozu odpadků. V 

případě nedodržení tohoto termínu je organizátor oprávněn prodejní místa vyklidit na náklady 

a riziko prodejce. 

https://www.tka.cz/vanocni-trhy
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čl. 7 Doba konání vánočních trhů. 

Vánoční trhy se konají od pondělí 10. prosince 2018 od pátku 14. prosince 2018 vždy od 

14:00 hodin. Ukončení vánočních trhů v jednotlivých dnech se bude řídit pokyny organizátora 

v souladu se zněním Obecně závazné vyhlášky města Rožnova pod Radhoštěm č. 1/2010 o 

ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 

Minimální prodejní doba: 14:00 – 18:00 

Maximální prodejní doba: 13:00 – 19:00 

Navážení zboží a vjezd pro prodejce na náměstí bude vždy povolen od 12:00 hodin do 14:00 

hodin. 

 

čl. 8 Údržba prodejního místa.  
Prodejci jsou povinni udržovat pořádek i v okolí svého prodejního místa. Prodejci občerstvení 

musí dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně obecně 

závazných vyhlášek města Rožnova pod Radhoštěm. Manipulace s otevřeným ohněm je 

zakázána mimo zařízení, pro které má prodejce schválenou platnou revizní zprávu. Takové 

zařízení je možné provozovat pouze při dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární 

ochrany (např. musí mít pod otevřeným ohněm umístěny ohni odolné podložky, plamen ohně 

musí být vzdálen v předepsané vzdálenosti od hořlavých předmětů apod.).  

Veškerý vyprodukovaný odpad je prodejce povinen uložit do vlastních pytlů a odložit na 

organizátorem vymezená místa. 

 

čl. 9 Reklama.  

Vzhledem k charakteru akce není reklama přípustná (vyjma označení vlastní provozovny a 

stánku, které je povinné). 

 

čl. 10 Parkování vozidel.  

Po vyložení zboží do stánku musí prodejce s vozidlem, a to včetně případného přívěsného 

vozíku neprodleně odjet na vyhrazená parkoviště, a to nejpozději do 14:00 hodin. Prodejce 

nesmí parkovat automobil nebo přívěsný vozík ve večerních a nočních hodinách mimo 

vyhrazená parkoviště na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

čl. 11 Ostatní ustanovení. 
a) Každý prodejce je povinen dodržovat tato pravidla pro účast na Vánočních trzích. 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. 

 

b) Výjimky z těchto pravidel může povolit pouze organizátor. 

 

C) Ceník.  

 

Viz oficiální samostatný ceník. 

 

Tyto pravidla pro organizaci vánočních trhů nabývají platnosti dnem zveřejněním. 


