ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
PRO ÚČAST NA ADVENTNÍCH TRZÍCH V PÍSKU
Pořadatel:
Spolek COHIBA MUSICA
Erbenova 1530, 397 01 Písek
IČO: 270 59 685
Zastoupený: Janem Němcem

Předmět smluvních podmínek:
Předmětem těchto smluvních podmínek je účast prodejce na adventních trzích v Písku pořádaných
pořadatelem.

Termín, místo a prodejní doba trhů
Adventní trhy se uskuteční ve dnech 11., 12., a 13., prosince 2020 v Písku. V pátek 11. prosince bude
prodejní doba trhů od 12.00 hod do 17.00 hod. V sobotu 12. prosince bude prodejní doba adventních
trhů od 9.00 hod do 17.00 hod. a v neděli 13. prosince od 9.00 do 16.00 hod. Místem konání trhů je
prostor před Kostelem Narození Panny Marie v ulici Bakaláře v Písku (GPS 49°18'22.473"N,
14°8'54.392"E). Prodejce se zavazuje dostavit se v pátek 11. prosince 2020 na místo konání trhů
s takovým časovým předstihem, aby byl schopen otevřít svůj prodejní stánek nejpozději půl hodiny
před ohlášeným začátkem prodejní doby vánočních trhů, tzn. v 11.30 hod. Pořadatel se zavazuje
zpřístupnit místo konání trhů prodejci pro stavění stánku a přípravu zboží k prodeji v pátek 11.
prosince od 7.00 hod.

Rezervace stejného prodejního místa
Pořadatel je schopen rezervovat totéž prodejní místo, jaké měl prodejce v minulém roce pouze
tehdy, pokud se prodejce dostaví na místo konání trhů v jeho první den konání tj. v pátek 11.
prosince 2020 nejpozději do 8.00 hod. V jiném případě určuje prodejci prodejní místo pořadatel dle
aktuální situace a přidělení prodejního místa je ve výlučné kompetenci pořadatele.

Sankce
Prodejce bere na vědomí, že za nedodržení prodejní doby trhů v kterýkoli den jejich konání může být
sankcionován ze strany pořadatele částkou ve výši 500,- Kč, slovy: pětsetkorunčeských. Toto
ustanovení neplatí v případě zásahu vyšší moci, zejména zabrání-li dodržení prodejní doby kalamitní
klimatické podmínky aj.

Zboží a stánek
Prodejce bere na vědomí, že se jedná výhradně o řemeslné trhy a že veškeré zboží v rámci tohoto
trhu musí být prodejcem zhotoveno vlastnoručně nebo v dílně či firmě, kterou prodejce osobně
provozuje nebo vlastní.
Prodejce bere na vědomí, že zboží bude nabízet k prodeji ve vlastním stánku, jehož dopravu a
instalaci si zajistí sám. Stánek musí být dřevěný nebo dobový. Svým vzhledem musí odpovídat
charakteru adventních (vánočních) a především řemeslných trhů. V jiném případě má pořadatel od
svého závazku zajistit na adventních trzích prodejci prodejní místo odstoupit bez nároku na vrácení
poplatku.

Poplatek za místo na vánočních trzích
Prodejce se přihlášením na adventní trhy zavazuje uhradit pořadateli za poskytnutí prodejního místa
poplatek. Ten činí v případě prodejce, který nabízí zboží nepotravinářského charakteru, částku 1.250
Kč, slovy: tisícdvěstěpadesátkorunčeských.

V případě prodejce, který bude nabízet zboží z oblasti občerstvení či potravinových výrobků (byť
půjde pouze o část nabízeného sortimentu), činí poplatek 2.500 Kč, slovy
dvatisícepětsetkorunčeských.
Pro prodejce nabízející teplé alkoholické nápoje jakéhokoli druhu (medovina, punč, svařené víno,
grog atd.), a to byť půjde pouze o část nabízeného sortimentu, činí poplatek 4.500 Kč, slovy
čtyřitisícepětsetkorunčeských.
Poplatek v uvedené nebo dohodnuté výši je splatný do deseti dnů od doručení zálohové faktury,
kterou prodejce obdrží spolu s potvrzením o účasti na trzích ze strany pořadatele prostřednictvím
emailu na adresu, kterou prodejce uvedl do elektronické přihlášky na webu Adventu v Písku.
V případě, že poplatek nebude uhrazen do data splatnosti uvedenému na zálohové faktuře, pořadatel
od rezervace prodejního místa prodejci odstupuje a prodejci nárok na rezervované místo zaniká.
V případě, že prodejce poplatek uhradí a na adventní trh se nedostaví, nárok na vrácení poplatku
zaniká.

V případě, že bude nejdéle týden před zahájením trhů známo (tj. v pátek 4. prosince 2020), že se trhy
nebudou moci z důvodu oprávněnými orgány nařízených epidemiologických opatření souvisejících
s onemocněním COVID-19 uskutečnit, poplatek bude prodejci vrácen v plné výši a to nejpozději do
konce ledna 2021.
V případě, kdy bude oznámeno, že se trhy nebudou moci z důvodu oprávněnými orgány nařízených
epidemiologických opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 uskutečnit v období jednoho
týdne před zahájením trhů (4. 12. – 10. 12. 2020), pořadatel vrátí prodejci 90% uhrazeného poplatku
a to nejpozději do konce ledna 2021.
V případě, že bude konání trhů zrušeno z důvodu oprávněnými orgány nařízených epidemiologických
opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 již po jejich zahájení (tj. bude oznámeno v pátek 11.
prosince 2020 v 7.00 hod. a později), prodejce nemá nárok na vrácení uhrazeného poplatku.
Pořadatel v tomto případě vrátí prodejci část poplatku v jím určené výši pouze tehdy, pokud mu to
okolnosti dovolí (zejména okamžik, kdy ke zrušení trhů dojde; náklady, které pořadatel v souvislosti
s přípravou trhů vynaloží atd.). Pokud pořadatel k vrácení části poplatku přikročí, učiní tak nejpozději
do konce ledna 2021.

Poplatek prodejce poukáže bankovním převodem na účet vedený u
695508002/5500. Variabilním symbolem je číslo zálohové faktury. Do
prodejce svoje jméno nebo název firmy.
Po uhrazení poplatku je povinností pořadatele dodat prodejci řádný
poplatku.
V případě, že se předmětné trhy neuskuteční, je pořadatel povinen již
bezodkladně vrátit.

Raiffeisenbank pod číslem
zprávy pro příjemce napíše
daňový doklad o zaplacení
uhrazený poplatek prodejci

Povinnosti prodejce
Prodejce se zavazuje zajistit si vlastními silami likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s provozováním
jeho prodejního stánku na adventních trzích v Písku.

Povinnosti pořadatele
Pořadatel se zavazuje všem přihlášeným prodejcům zaslat POTVRZENÍ nebo ODMÍTNUTÍ rezervace
prodejního místa nejpozději do pěti pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky prodejcem.
Důvodem pro případné ODMÍTNUTÍ rezervace prodejního místa ze strany pořadatele může být
především nevhodnost prodejcem nabízeného zboží, nevhodnost podoby prodejního stánku nebo

fakt, že zboží, které prodejce nabízí je na adventních trzích již dostatečně zastoupeno. Případně
naplnění kapacity prodejní plochy, která je omezena na cca padesát prodejních míst. Dále také
neuhrazení poplatku za pronájem prodejního místa ze strany prodejce.
Všem prodejcům, kterým na základě podání této elektronické přihlášky, potvrdí pořadatel e-mailem
rezervaci prodejního místa na adventních trzích v Písku, garantuje zajištění prodejního místa na
adventních trzích konaných v Písku na výše uvedeném místě a v uvedeném termínu. Pořadatel se
zavazuje takovému prodejci zajistit ostrahu jeho prodejního místa v nočních hodinách, možnost
připojení do elektrické sítě o napětí 230V a možnost využití WC po celou otevírací dobu trhů
v blízkosti jejich konání. Pořadatel se dále zavazuje zajistit adventním trhům dostatečnou propagaci
s cílem zajištění jejich vysoké návštěvnosti.

Závěrečná ustanovení
Odesláním této elektronické přihlášky prodejce prohlašuje, že si ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO
ÚČAST NA ADVENTNÍCH TRZÍCH V PÍSKU důkladně přečetl, s jejich obsahem souhlasí a odesláním
přihlášky se zavazuje dodržet všechna jejich ustanovení, pakliže od pořadatele obdrží potvrzení
rezervace prodejního místa na adventních trzích v Písku. Odeslání přihlášky je spolu s následným
potvrzením rezervace prodejního místa pořadatelem rovno uzavření smlouvy mezi pořadatelem a
prodejcem. Tento akt je projevem pravé a svobodné vůle prodejce i pořadatele.

Za pořádající Spolek COHIBA MUSICA

Jan Němec v. r.

