
Fulnecký jarmark 2019  
 16. 11. 2019, náměstí Komenského Fulnek 

Závazná přihláška ke stánkovému prodeji  
 
 
Název prodejce:…………………………………………        

Odpovědný zástupce:.......................................................... 

IČO:  …………………………………………     

Číslo občanského průkazu: …………………………………………    

Ulice: ……………………………………………..               PSČ: ……………………        Město: …………………………………………    

E-mail:……………………………………………………………………….. Tel. 1: …………………………          Tel. 2: ………………………… 

 

Prodávaný sortiment:………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Celková pronajatá plocha v m2 (včetně stánku, skladu zboží i automobilu*):………………………………………… 
  
Přípojka 220 V                       Celkový příkon používaných spotřebičů: …………………………         
 
Automobily využívané prodejcem pro akci Fulnecký jarmark 2019 dne 16. 11. 2019: 

značka typ SPZ 
1.    
2.    
3.    

*Automobil je možné odstavit na vyznačených parkovacích plochách přímo v místě konání akce, v tomto případě se nezapočítává do 
pronajímané plochy.  
 

Podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů a souhlasím se Všeobecnými podmínkami pro stánkaře -  
Fulnecký jarmark 2019. 

 

 

 

 

 

Datum a místo                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis odpovědného zástupce 

 



 

Všeobecné podmínky pro stánkaře - Fulnecký jarmark 2019  

1. Datum, místo a čas konání akce: sobota 16. 11. 2019 od 8:00 do 12:00 na náměstí J. A. Komenského ve Fulneku 
2. Pořadatel: Městské kulturní centrum, Palackého 305, 742 45 Fulnek 
                       Odpovědná osoba: Marianna Čatkosová, E-mail: kultura@fulnek.cz    Tel.: 601 563 112 
                       Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 281607721/0300, variabilní symbol k platbě získáte od odpovědné osoby. 
3. Přihlášení:  

 Kompletně vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku ke stánkovému prodeji (dále jen „přihláška“) zašle prodejce e-
mailem nebo poštou na adresu pořadatele. V případě zaslání e-mailem uvede do předmětu „Jarmark Fulnek 2019“.  

 Pro každé prodejní místo je nutná samostatná přihláška. 
 Termín pro podání přihlášek je nejpozději do pátku 8.11.2019.  
 Přijetí přihlášky k prodeji je zcela v kompetenci pořadatele a závisí na kapacitě prostoru a nabízeného sortimentu. 
 Po přijetí přihlášky bude prodejce osloven a budou mu zaslány informace k platbě.    

4. Cena a platba za pronajatou plochu: 
 Cena za 1 m2 pronajaté plochy je 50 Kč. Pronajatou plochou se rozumí veškeré plochy využívané k zabezpečení prodeje 

(včetně stánku, skladu zboží, přistaveného automobilu atd.).  
  

5. Vymezení povinností prodejce v místě konání akce: 
 Po příjezdu na místo konání akce je prodejce povinen nahlásit se na kontrolním stanovišti.  
 Prodejci je doporučeno odstavit automobil mimo prostor stánků na označených parkovacích plochách. V případě, že 

tuto možnost nevyužije, bude plocha, kterou automobil zabírá, začleněna do pronajaté plochy viz bod 4.    
 Umístění stánku 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.  
 Prodejce je povinen v průběhu akce dodržovat veškerá nařízení, předpisy a zákony platné na území České republiky 

vztahující 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 audioprodukci ani obtěžovat nadměrným hlukem ostatní prodejce. 
 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.  
MKC Fulnek, p.o. 


