Závazné podmínky pro stánkový prodej na tržišti
XXVIII. Královského stříbření Kutné Hory, 22. a 23. června 2019
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1. Základní informace
Královské stříbření Kutné Hory se koná o víkendu 22. a 23. června 2019 a je tradičně provázeno
dobovým tržištěm a řemeslnými dílnami. V roce 2019 se bude akce pravděpodobně opět konat v okolí
chrámu svaté Barbory, ve Vorlíčkových sadech a v zahradách Jezuitské koleje (GASK – Galerie
Středočeského kraje). Část tržiště bude opět umístěna mimo uzavřený programový prostor ‐ v ulici
Barborská podél Jezuitské koleje.
2. Specifikace prodejních zón
P1: Prodejní zóna v Barborské ulici
poloha:
mimo uzavřený programový prostor – podél Jezuitské koleje
podklad:
rovná dlážděná cesta
pozor:
je třeba zajistit, aby nebyla znečištěna nebo znehodnocena historická dlažba
pod stánkem a v jeho okolí! Na konci akce musí být místo předáno v původním stavu.
V opačném případě budou dodatečně účtovány náklady za jeho úpravy.
výhoda:
● mají k Vám přístup i turisté a další návštěvníci bez zakoupení vstupenky
● veřejné osvětlení
nevýhoda:
● návštěvníci se vstupenkou k Vám budou muset vždy projít
skrz bránu ven z programového prostoru
● omezené zdroje elektřiny – částečně a v omezené míře
elektřina:
ano (dle specifikace v Přihlášce)
příjezd:
příjezd a odjezd je možný pouze po povolené trase a v určeném časovém intervalu!
Po příjezdu je nutné vyložit zboží a ihned s autem odjet.
cena:
1.000,‐ Kč za běžný metr stánku – cena za oba dva dny
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P2: Prodejní zóna vedle chrámu sv. Barbory
poloha:
mimo uzavřený programový prostor – vedle chrámu sv. Barbory
podklad:
travnatý povrch / mlatová cesta
pozor:
je třeba zajistit, aby nebyl znečištěn nebo znehodnocen prostor (cesta / trávník)
pod stánkem a v jeho okolí a nebyly poškozeny trysky pro závlahu travnatých ploch
(není možné ukotvit stánky do země)!
Na konci akce musí být místo předáno v původním stavu.
V opačném případě budou dodatečně účtovány náklady za jeho úpravy.
výhoda:
● mají k Vám přístup i turisté a další návštěvníci bez zakoupení vstupenky
● veřejné osvětlení
nevýhoda:
● návštěvníci se vstupenkou k Vám budou muset vždy projít
skrz bránu ven z programového prostoru
● zavlažovací systém trávníku – nelze příliš zatížit, nelze kotvit stánky, plachty,
aby nebyly poškozeny rozvody
elektřina:
ano (dle specifikace v Přihlášce)
příjezd:
příjezd a odjezd je možný pouze po povolené trase a v určeném časovém intervalu!
Po příjezdu je nutné vyložit zboží a ihned s autem odjet.
cena:
1.000,‐ Kč za běžný metr stánku – cena za oba dva dny

P3: Prodejní zóna ve Vorlíčkových sadech
poloha:
v uzavřeném programovém prostoru, zadní část travnaté plochy
naproti průčelí chrámu sv. Barbory
podklad:
travnatý povrch / mlatová cesta
pozor:
je třeba zajistit, aby nebyl znečištěn nebo znehodnocen prostor (cesta / trávník)
pod stánkem a v jeho okolí a nebyly poškozeny trysky pro závlahu travnatých ploch
(není možné ukotvit stánky do země)!
Na konci akce musí být místo předáno v původním stavu.
V opačném případě budou dodatečně účtovány náklady za jeho úpravy.
výhoda:
● uvnitř uzavřeného programového prostoru
● v centru dění (v blízkosti hlavního pódia, velká koncentrace návštěvníků)
nevýhoda:
● zavlažovací systém trávníku – nelze příliš zatížit, nelze kotvit stánky, plachty,
aby nebyly poškozeny rozvody
● veřejné osvětlení je v době sobotního večerního programu vypnuto!
● prostor s omezenou elektřinou
elektřina:
ano
příjezd:
příjezd a odjezd je možný pouze po povolené trase a v určeném časovém intervalu!
Po příjezdu je nutné vyložit zboží a ihned s autem odjet.
cena:
700,‐ Kč za běžný metr stánku – cena za oba dva dny
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P4: Prodejní zóna v zahradách Jezuitské koleje
poloha:
v uzavřeném programovém prostoru, v zahradách Jezuitské koleje
podklad:
travnatý povrch
pozor:
je třeba zajistit, aby nebyl znečištěn nebo znehodnocen prostor (cesta / trávník)
pod stánkem a v jeho okolí a nebyly poškozeny trysky pro závlahu travnatých ploch!
Na konci akce musí být místo předáno v původním stavu.
V opačném případě budou dodatečně účtovány náklady za jeho úpravy.
výhoda:
● uvnitř uzavřeného programového prostoru
● v „klidovější zóně“, doprovodný program
● cestou k druhému pódiu a k rytířskému kolbišti, kam se budou lidé přesouvat
● veřejné osvětlení
nevýhoda:
● zavlažovací systém trávníku – nelze příliš zatížit, nelze kotvit stánky, plachty
● omezené zdroje elektřiny – částečně a v omezené míře
elektřina:
ano – v části areálu (dle specifikace v Přihlášce)
příjezd:
příjezd a odjezd je možný pouze po povolené trase a v určeném časovém intervalu!
Po příjezdu je nutné vyložit zboží a ihned s autem odjet.
cena:
500,‐ Kč za běžný metr stánku

3. Přihláška
Prodejní plocha Vám bude přidělena na základě odeslání elektronické přihlášky, kterou najdete na
tomto odkazu: https://bit.ly/2Cs0atl
Uzávěrka registrací je 30. května 2019. Vaši Přihlášku Vám písemně potvrdíme na Vašem uvedeném
e‐mailu a zašleme instrukce pro zaslání platby za pronájem plochy. Budeme se snažit, aby Vaše
prodejní místo bylo stanoveno po dohodě s Vámi (například stejné jako v loňském roce), na místě
budete postupovat dle instrukcí organizátora.
4. Podmínky a organizace
● Přijetí Přihlášky
Přijetí Přihlášky proběhne jejím písemným potvrzením. Samotné zaslání Přihlášky neznamená
automatické přijetí a tedy nárok k prodeji!
● Místo pro Váš stánek
Prodejní místo Vám přidělí organizátor. Přibližnou lokaci budete znát před konáním akce, konkrétní
místo Vám bude vymezeno na místě v den konání akce. Umístění stánku na jiném, než vymezeném
místě, bude považováno za neoprávněný zábor veřejného prostranství a bude tak i řešeno.
● Účastnický poplatek
je nutné zaplatit nejpozději do pátku 15. června 2019. Pokud nebude poplatek zaplacen včas,
nemůžeme Vám garantovat objednané místo. Poplatky za prodejní místo placené po termínu nebo
na místě jsou o 50 % vyšší. Fakturu na pronájem prodejní plochy obdržíte po uskutečnění akce.
● Stánek, sortiment
Prodávané zboží, stánek a pokud možno i oděv prodejců má stylově odpovídat historické slavnosti
(keramika, historické sklo, přírodní materiály, šperky, dřevěné hračky, medovina atd.).
Vzhled prodejních stánků, který neodpovídá charakteru akce, je prodejce povinen neprodleně změnit
podle pokynů pořadatele. V případě nedodržení této povinnosti je pořadatel oprávněn prodejce
kdykoli v průběhu akce vykázat z vyměřeného prostoru, a to bez nároku na náhradu ušlého zisku.
Stejný postup je v případě, že prodejce nabízí nevhodné zboží.
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Prodejní stánek je nutné označit v souladu s předpisy ČOI. Prodejci jsou povinni dodržovat požární,
hygienické a ekologické předpisy a povinnosti z toho vyplývající.
● Elektřina
Připojení na elektrický proud je možné v zónách P1, P2 a částečně P3 a P4. Prodejní plochy před
Jezuitskou kolejí, vedle chrámu sv. Barbory a v zahradách GASK mají vlastní veřejné osvětlení. Poplatek
za předpokládaný, Vámi spotřebovaný proud, bude vybrán přímo ve stánku v průběhu sobotního
dne na základě kvalifikovaného odhadu pořadatele.
● BOZP, hygiena
Prodejce v závazné přihlášce potvrzuje, že svou činnost bude provozovat podle aktuální legislativní
normy upravující stánkový prodej.
● Odpad
Odpad vzniklý z činnosti prodejce likviduje každý prodejce vlastními prostředky do připravených
kontejnerů. Na všech prostranstvích je nezbytně nutné udržovat přísnou čistotu (kontejnery
budou na vyznačených místech) a dbát na nepoškozování dlažby a mlatových cest, travnatých ploch
a veškerého zařízení parků. Prodejci občerstvení nesmí olejem znečistit plochu stánku a jeho okolí
ani vylívat olej do povrchové kanalizace! V případě manipulace s olejem je prodejce povinnen ochránit
historickou dlažbu pod stánkem a v jeho okolí odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k jejímu
znečištění a poškození (položení krytiny).
● Příjezd / odjezd
Příjezd:
Příjezd bude možný pouze v sobotu od 6:00 hodin ráno. Zahájení programu po oba dva dny je v 10:00
hodin. Všechny stánku musí být nainstalovány a připraveny nejpozději do 9:30 hodin.
Vjezd zásobovacích vozidel do areálu není během programu v žádném případě povolen!
Odjezd sobota:
Odjezd v sobotu večer bude možný mezi 19:00 a 21:00 dle programu akce. Ukončení sobotního
programu se předpokládá krátce před půlnocí.
Odjezd v neděli:
V neděli bude možný odjezd po skončení programu, tedy zhruba v 18:30 hodin. Odvoz stánků
v průběhu akce není v žádném případě možný!
Parkování vozidel v programovém prostoru není v žádném případě možné, stejně jako nocování ve
vlastních stanech a autech!
● Identifikační náramky
Na základě potvrzení o zaplacení Vám v sobotu ráno předáme nepřenosné identifikační náramky pro
volný vstup do programového a prodejního prostoru.
● Porušení podmínek
Porušení podmínek ze strany prodejce znamená jeho vyloučení z účasti na dalších ročnících akce.
5. Ceník
zóna P1: Barborská ulice: 1.000,‐ Kč za běžný metr (za oba dva dny)
zóna P2: vedle chrámu sv. Barbory: 1.000,‐ Kč za běžný metr (za oba dva dny)
občerstvení v zóně P1 a P2: 13.000,‐ / stánek přiměřené velikosti (za oba dva dny)
zóna P3: Vorlíčkovy sady: 700,‐ Kč za běžný metr (za oba dva dny)
zóna P4: zahrady Jezuitské koleje: 500,‐ Kč za běžný metr (za oba dva dny)
občerstvení v zóně P3 a P4: 5.000,‐ / stánek přiměřené velikosti (za oba dva dny)
Uvedené ceny jsou za běžný metr, včetně DPH za oba dva dny.
Za pořadatele: PhDr. Světlana Hrabánková, Mgr. Edita Dvorská
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