
KRNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 
        6. 9. – 7. 9. 2019 

 
POKYNY PRO PRODEJCE 
 
POZOR:  
TYTO POKYNY PRO PRODEJCE JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY. ZDE NAJDETE KOMPLENTÍ PODMÍNKY DANÉ 
AKCE. TYTO POKYNY PRO PRODEJCE BUDOU ZÁVAZNÉ AŽ V OKAMŽIKU, KDY BUDE PRODEJCI OZNÁMENO 
POŘADATELEM, ŽE BYL NA TUTO AKCI VYBRÁN. 
 
FESTIVALOVÁ ČÁST V ZAHRADĚ SVČ KRNOV 6. 9. – 7. 9. 2019 
 

• Vjezd do areálu bude umožněn 6. 9. 2019 od 12:00 hodin a 7. 9. od 11:00 hodin 

• Pro vjezd prodejců do areálu bude otevřen pouze boční vstup směrem od fotbalového hřiště SVČ. Hlavní 
brána bude uzavřena! 

 

 
 

• Místo pro Váš prodejní stánek bude určeno pořadatelem (Jana Mojžíšová, Eva Čechová) 

• Při příjezdu obdržíte parkovací kartu a identifikační náramek pro volný vstup do areálu 

• Poplatek za stánek a el. přípojku /za oba dny dohromady/ bude vybírán pracovníkem MIKS Krnov v pátek  
7. 9. v čase mezi 16:00-18:00 

• Je nezbytně nutné dodržet technické specifikace, které jste uvedli v přihlášce – velikost stánku, maximum 
odběru el. energie. Není již možné přivézt větší stánek, či zvýšit odběr el. energie. 

• Je nutné dodržet skladbu sortimentu, kterou jste uvedli v přihlášce. Během akce není možné sortiment 
rozšiřovat. 

 

• V pátek 6. 9. se otevírá areál pro veřejnost v 15:00 hodin, Váš stánek je potřeba mít plně přichystaný 
nejpozději v 14:30. Po tomto čase nebude do areálu umožněn vjezd automobilům. Program dne končí ve 
23:15 a provoz stánku je potřeba ukončit nejpozději ve 23:30 hodin! 
 

• V sobotu 7. 9. se otevírá areál ve 14:00, Váš stánek je potřeba mít plně přichystaný nejpozději v 13:30. Po 
tomto čase nebude do areálu umožněn vjezd automobilům. Program dne končí ve 23:45 a provoz stánku 
je potřeba ukončit nejpozději ve 24:00 hodin! 
 

• Požadujeme provoz stánků po celou dobu konání akce. 
 
 
 

VJEZD 



KRNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 
        7. 9. – 8. 9. 2019 

 
 
 
VRATNÉ NÁPOJOVÉ KELÍMKY 
 

• Pro Krnovské hudební slavnosti bude externí dodavatel zajišťovat servis vratných kelímků. Jejich používání je 
podmínkou účasti prodejce na akci.  

• Nedodržení podmínky  využití vratných kelímků na stánku bude pokutováno částkou 5000 Kč a následně 
toto nedodržení může mít zásadní vliv na možnosti účasti na dalších akcích realizovaných pořadatelem.  

 
Všichni prodejci čepovaných nápojů jsou povinni tuto službu vratných kelímků provozovaných firmou Jan 
Dubovský využívat – kelímky o obsahu 0,5l mají rysky pro 0,3/0,4/0,5l 
 
Systém výdeje a servisu kelímků: 
 

• Dodavatel Vám oproti dodacímu listu předá zvolený počet kelímků – za zapůjčení účtuje 2 Kč včetně DPH za 
kus. Takto vzniklý náklad můžete zohlednit v ceně nápoje při prodeji.  

• zákazník zaplatí za kelímek zálohu 50 Kč, kterou dostane zpět při jeho navrácení od Vás nebo na 
prodejním/výdejním místě dodavatele. Záloha 50 Kč se vybírá pouze v okamžiku, kdy zákazník nemá kelímek 
na výměnu (tj. čistý za špinavý) nebo v okamžiku, kdy nakupuje poprvé, další čepování je formou výměny – 
špinavý za čistý – zde se záloha již neplatí.  Zajistěte si, prosím, dostatek drobných mincí pro vrácení za 
účtované zálohy. 

• Vrácení kelímků a vyplacení zálohy -   50 Kč za kelímek je zálohou  - pokud jej vrátí  návštěvník u Vás, vracíte 
mu 50 Kč zpět. Pokud jej vrátí jinde než u Vás, přičemž zálohu jste inkasovali, proplatíte zálohu za chybějící 
kelímek externímu dodavateli (příklad: před akcí dostanete: 1000 kelímků, na zálohu rozdáte 500 kelímků – 
tj. záloha celkem 25.000 Kč, situace: na konci vám nikdo kelímky nevrátí – tuto částku předáte provozovateli 
služby). 

• kelímky jsou dodávány v uzavřených baleních – za nerozbalené sady není pronájem účtován 

• během akce Vám servisní služba doplňuje čisté kelímky, odebírá špinavé – vše bude řádně dokumentováno 

• po skončení akce s Vámi servisní služba vyúčtuje vrácené kelímky 
 

 
S dotazy k realizaci systému vratných kelímků přímo v praxi se prosím obracejte na: 
 
programový pracovník MIKS: 
Jana Mojžíšová 
MIKS Krnov 
tel: 776 593 986 
mojzisova@mikskrnov.cz 
 
 
dodavatelská a servisní služba vratných kelímků: 
Jan Dubovský 
725 743 298 

 
 
Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s organizačními pokyny pro prodejce Krnovských hudebních slavností a 
souhlasím s výše uvedenými podmínkami. 
 
 
Datum:  ……………………………………  Název firmy+ podpis:  ………………………………………………………………. 


