PODMÍNKY PRODEJE – HISTORICKÁ TRŽIŠTĚ:

1) Prodejní stánky lze umísťovat na plochy až v den zahájení TS a to:
Sobota 12. září – od 6:00 do 9:30 hodin
Prodejci jsou povinni dodržet likvidaci stánků a úklid prodejního místa, a to až
v neděli 13. září po 18:00 hodině
2) Místo k postavení stánku bude přiděleno organizátorem akce (oprávněnou osobou), u
které se prodejce ohlásí po příjezdu. Organizátor tržiště bude k zastižení v místě
konání akce a bude označen.
3) V průběhu provozu tržiště není povolen vjezd ani parkování vozidel v prostoru tržiště.
4) Prodejci jsou povinni dodržovat sjednanou sortimentní náplň, náležitou kulturněspolečenskou úroveň provozu stánku.
5) Prodejci jsou povinni v rámci historických tržišť dodržovat historický vizuál
prodejního místa a dobový oděv. V případě zjištění, že tato podmínka není
dodržována, bude prodejce upozorněn příslušným organizátorem trhu. V případě
opakovaného porušování této podmínky může být vykázán.
6) Prodejci jsou povinni po všechny sjednané dny dodržovat stanovenou prodejní dobu.
7) Provozovatel občerstvení je povinen poskytovat rozlévané alkoholické a
nealkoholické nápoje (včetně míchaných) o objemech od 0,3 l do 0,5 l pouze ve
vratných obalech poskytnutých vyhlašovatelem výběrového řízení. Podrobnosti
systému vratných obalů určuje vyhlašovatel výběrového řízení. Provozovatel
občerstvení se podáním přihlášky zavazuje systém vratných obalů akceptovat.
8) Prodejci občerstvení jsou povinni poskytovat rozlévané alkoholické a
nealkoholické nápoje (včetně míchaných) o objemech menších než 0,3 l pouze v
kompostovatelných a biologicky rozložitelných nápojových nádobách.
Gastronomické výrobky a pochutiny poskytovat jen na kompostovatelném a
biologicky rozložitelném nádobí, přičemž pro konzumaci gastronomických
výrobků a pochutin bude mít provozovatel občerstvení k dispozici jednorázové
kompostovatelné a ekologicky rozložitelné příbory. Uvedené nádoby o objemu
menším než 0,3 l, nádobí a příbory si provozovatel občerstvení zajistí v
dostatečném množství na vlastní náklad.
9) Prodávající se zavazuje dodržovat opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
týkající se onemocnění COVID-19 a dodržovat přesně definované hygienické
podmínky, které budou zveřejněny před termínem konání TS 2020.
10) Prodejci jsou povinni vybavit stánek vhodnou nádobou na vlastní odpadky a
dezinfekcí rukou.
11) Prodejci jsou povinni udržovat prodejní místa v čistotě a zabránit jejich znečištění
oleji nebo jinými mastnými či chemickými látkami, je zakázáno vylévat mastné či
chemické látky do kanálů.
12) Prodejci jsou povinni zajistit, aby veškeré přípojky elektrického proudu vedené přes
přístupové komunikace byly zabezpečeny dostatečným způsobem (např. vhodnými
kryty).
13) Prodejci jsou povinni dodržovat protipožární předpisy.
14) Prodejci musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění.
15) Prodejci jsou povinni označit prodejní stánek obchodním jménem prodávajícího s
uvedením jeho IČ, místa podnikání fyzické osoby či sídla právnické osoby a jména
vedoucího odpovědného za provoz stánku, včetně označení zboží, jak to ukládají
příslušné právní předpisy.
16) Prodejci nebudou požívat jakékoli alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky během
celé akce.
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17) Prodejci nebalených potravin jsou povinni používat výhradně pro ně vyčleněné WC, o
jejichž umístění se mohou informovat u organizátora tržiště.
18) Prodejci jsou povinni spolupracovat s organizátorem tržiště a v krizových situacích ho
uposlechnout (např. průjezd vozidel záchranky, hasičů, policie).
19) V případě porušení jakékoli povinnosti ze strany prodejce, stanovené těmito
podmínkami prodeje, budou prodejci vykázáni z tržiště a zaniká prodejci nárok na
prodejní místo v rámci TS v dalším roce.
20) Pořadatel – Město Tábor, má právo změny Podmínek prodeje dle aktuálního
vývoje opatření týkajících se onemocnění COVID-19.
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách
města(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246), http://www.taborskasetkani.eu/organizace/
nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí
2938). Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Bc. Jiří Kubela, tel. č. +420 725 980 725, e-mail: poverenec@mutabor.cz.
Seznámil/la jsem se s výše uvedenými podmínkami prodeje a svým podpisem stvrzuji, že
budu tyto podmínky dodržovat.
V Táboře dne

………………………………
Podpis prodejce
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