Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI V JABLONCI NAD NISOU
TRŽNÍ ŘÁD
1. Slovo úvodem
Třikrát ročně Jablonec ožije slavnostmi - velikonočními, podzimními a vánočními.
Nabízejí prostor pro setkávání s přáteli a blízkými uprostřed města, ve kterém žijeme.
Jablonečáci mají výborný vkus, proto se prodejní trhy zaměřují na kvalitní design a
dobré jídlo. Kulturní program je sestaven pro všechny generace, najdete v něm
především hudební, divadelní a taneční vystoupení. Výjimkou však nejsou ani
výstavy či módní přehlídky.
Pořadatelem městských slavností je Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. Tento
tržní řád je pouze základním výčtem pravidel a povinností stanovených pořadatelem.
Každý nájemce je zároveň povinen dodržovat všechny povinností stanovené platnými
zákony, jinými právními předpisy a příslušnými normami.

2. Oprávnění k prodeji
Prodejce může nabízet pouze sortiment a služby v rozsahu, ke kterému vlastní
živnostenské oprávnění. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z nabídky prodeje
zboží, které nebylo předem (v přihlášce) oznámeno a schváleno.

3. Registrace a výběr zájemců
Zájemce o prodejní místo (nájemce, resp. prodejce nebo výrobce, dále společně
označen jako „prodejce“) je povinen vyplnit závaznou online přihlášku. Přihlášením však
nevzniká automatický nárok na přidělení prodejního místa. Rozhodnutí o přijetí či
odmítnutí prodejce záleží plně na pořadateli, který v každém případě posuzuje nejen
druh a kvalitu zboží nebo služby, ale i předchozí zkušenost pořadatele s prodejcem.
Spolu s potvrzením přihlášky bude zaslána faktura za pronájem prodejní plochy,
vystavená na základě údajů z přihlášky. Nárok na prodejní místo vzniká uhrazením
faktury v řádném termínu.
Pokud se akce prodejce nebude schopen účastnit a informuje o této skutečnosti
pořadatele do 14 dnů před konáním akce, bude mu převeden poplatek na následující
akci za manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. V jiném případě je poplatek nevratný.
Organizátor si vyhrazuje právo na umístění jednotlivých stánků. Rovněž je oprávněn
zrušit rozhodnutí o přijetí prodejce např. pokud nelze vyhovět jeho požadavkům či z
jiných organizačních důvodů.

4. Základní povinnosti prodejce
4.1 viditelné označení prodejní plochy:
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Fyzická osoba: jméno a příjmení, IČO, místo podnikání, pokud není podnikatel
přítomen, uvede se jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny
/stánku/
Právnická osoba: název obchodní firmy, IČO, adresa sídla, osoba odpovědná za
činnost provozovny /stánku + na stánku musí být k dispozici živnostenský list
4.2 prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami
4.3 prodávající nesmí o zboží uvádět nepravdivé údaje
4.4 prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě
Prodejci občerstvení jsou povinni místo prodeje (dlažbu, podlahu) chránit
podložkou (např.: filc, igelit, koberec aj.), aby tak zabránili možnému znečištění.
Bude-li při kontrole zjištěno, že došlo ke znečištění pronajaté plochy, prodejce uhradí
náklady spojené s navrácením plochy do původního stavu až do výše 4 000 Kč /m²
4.5 prodejce občerstvení je dále povinen zejména zajistit:
- platné zdravotní průkazy u veškerého personálu
- dodržování hygienických předpisů
- zdravotní nezávadnost prodávaného zboží
- vytvořit seznam alergenů a dát ho k dispozici kupujícím
- zamezit prodeji alkoholu osobám mladším 18 let
- cejchované kelímky pro prodej rozlévaných nápojů a
dodržování správné míry
- správné skladování surovin k přípravě pokrmů - nesmí být položené na zemi /
mohou být umístěné např. na paletě či jiné podložce, případně na stole
v lednicích se nesmí společně skladovat maso, vejce, zelenina nebo ovoce
- ve stanu je nutné mít nádobu s čistou vodou a vše potřebné k mytí rukou
4.6 při použití elektrického zařízení je prodejce povinen zajistit:
- certifikovaný kabel pro bezpečné připojení k přípojce, kontrola kabelu je na
vlastní odpovědnost prodejce
- přítomnost hasicího přístroje na stánku
- je-li požadováno připojení k elektřině, prodejce si zajistí kotoučové či dlouhé
prodlužovačky a rozdvojky či „jezevčíky“ (zásuvka typu E/F/C).
- reflektory, halogeny, varné konvice, kávovary, elektrické přímotopy apod.
nejsou povoleny. Odběr elektřiny (který je určen primárně pro osvětlení) je
možný max. 50 W pro jedno místo (netýká se stánků s jídlem, kde je domluva
individuální)
4.7 personální WC a přístup k pitné vodě
- zajištěno v dochozí vzdálenosti (přesné umístění vám sdělí pořadatel na
místě)
4.8 prodejci jsou povinni uposlechnout všech oprávněných kontrolních orgánů a
správce tržiště
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5. Kontroly
5.1 P
 ři kontrolách na tržišti se prodejce musí prokázat zejména:
- občanským průkazem
- živnostenským listem
- doklady o původu zboží
5.2 Orgány oprávněné ke kontrole:
- ČOI
- Státní obchodní dozor
- OHS
- pověření pracovníci magistrátu
- Celní správa
- Zástupci pořadatele
6. Ekologie
Prodejce se zavazuje minimalizovat využití plastů, výjimkou mohou být pouze
plastové obaly z výroby.
Na akci tudíž není možné používat žádné jednorázové plastové nádobí (kelímky,
příbory, tašky atd). Prosíme o užití ekoplastú - PLA, bambusové, třtinové nádobí
apod.

7. Pořizování obrazových a zvukových záznamů
Pořadatel si za účelem propagace vyhrazuje právo používat veškeré materiály pořízené
na akci.
8. Jak na EET se dozvíte zde
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