
MIKS Krnov

Náměstí Míru 1/14, Krnov

tel:  776 593 986

Kontaktní osoba: Jana Mojžíšová, mojzisova@mikskrnov.cz

DIČ

POŽADUJI 380VNEPOŽADUJI POŽADUJI 220V

IČ

ADRESA 

TELEFON

PŘÍPOJKA EL. ENERGIE:  300 Kč/den

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 30.06.2023

PRODEJNÍ MÍSTO/STÁNEK /ENERGIE

SORTIMENT ZBOŽÍ A SLUŽEB

Vámi přihlášený sortiment zboží je závazný a není možné jej během akce rozšiřovat či měnit!

PŘÍPOJKA EL. ENERGIE - zaškrtněte svou volbu

ROZMĚRY STÁNKU /včetně oje/

CENA PRONÁJMU PRODEJNÍHO MÍSTA:  200 Kč/m2 za den

PŘIHLÁŠKA PRODEJCE

KRNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2023
TERMÍN AKCE

ČAS AKCE

MÍSTO AKCE

8. 9. - 9. 9. 2023 

Městský park /U Městských lázní/

Pátek 8. 9. / 16:00-24:00 Sobota 9. 9. /13:00-24:00

KONTAKTNÍ OSOBA

OBCHODNÍ JMÉNO

TYP STÁNKU/POPIS/doložte foto

SEZNAM A ODBĚR VŠECH SPOTŘEBIČŮ NA 

STÁNKU V KW

Upozorňujeme, že přihlášený počet elektrospotřebičů nelze již dále během akce navýšit. Přívodní kabely si každý 

prodejce zajišťuje sám a z vlastních zdrojů. Přívodní kabely a všechny elektrospotřebiče musí splňovat příslušné 

směrnice a normy el. zařízení a nesmí být v zátěži namotány " na bubnu".  Připojení k el. síti je standardní, a to : 230V 

a 8A jističe, pokud požadujete 380V, uveďte tuto skutečnost v kolonce výše.

EMAIL



Za pořadatele …………………………………………….. Za provozovatele ……………………………………………….

Dne: ……………………………………………… Dne: ………………………………………….

Datum a podpis…………………………………………………

V souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení (GDPR), si 

Vás dovolujeme touto cestou informovat o způsobu zpracování Vašich osobních údajů. V tomto souhrnu informací se dozvíte o důvodech 

zpracování a zejména o Vašich právech, jež Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů od 25.5.2018 vznikají. Podrobnosti o 

osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká máte související práva, naleznete na  webových stránkách 

www.mikskrnov.cz/miks/povinne-zverejnovane-informace. Jakékoliv případné dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů Vám 

zodpovíme na telefonním čísle 554 614 706, nebo e-mailem burdova@mikskrnov.cz či přímo písemně na korespondenční adrese Městské 

informační a kulturní středisko Krnov (MIKS Krnov), nám. Míru 1/14, Krnov, 794 01.

OCHRANA  OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROVOZNÍ ŘÁD
Přihlášky a přidělování ploch

Přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro prodejce závazná. Součástí přihlášky je i přehled nabízeného sortimentu zboží. Pořadatel rozhoduje o 

přijetí, krácení a odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

Odmítnutí přihlášky oznámí pořadatel obratem na kontaktní adresu a telefon. Prodejní místa přiděluje pořadatel.

Prodejní plochy

V případě využití prodejních stánků pořadatele je prodejce povinen zamezit jejich poškození a případné škody na místě uhradit zástupci 

pořadatele. Prodejce je povinen využít pouze místo jemu přidělené a nesmí je měnit bez souhlasu pořadatele akce. Po ukončení akce je prodejce 

povinen předat místo (případně stánek) ve stavu, v jakém jej převzal od zástupce pořadatele.

Sortiment určený k prodeji

Jsou preferovány krajové speciality, drobné cukrovinky a občerstvení. Není povolen prodej konfekce, obuvi, elektroniky, domácích spotřebičů, 

tabákových výrobků, periodického tisku, nebo běžných potravin mimo krajové speciality, balené uzeniny nebo cukrovinky.

Výstavba a instalace prodejních ploch

Pořadatel určuje termín montáže, demontáže a provozní dobu prodejních ploch. Při zástavbě prodejních ploch jsou pro prodejce závazné 

technicko-bezpečnostní předpisy a požadavky pořadatele. Přívody elektroinstalace je prodejce povinen předem objednat u pořadatele. Prodejce 

odpovídá za veškeré vybavení zapůjčené pořadatelem a je povinen je vrátit po ukončení akce nepoškozené. Každé poškození prodejní plochy a 

zařízení pořadatele je prodejce povinen uvést do původního stavu, nebo poskytnout peněžitou náhradu. Případné škody je povinen prodejce 

uhradit okamžitě na místě, pokud se nedohodne s pořadatelem jinak.

Propagace, inzerce a nápisy

Prodejce je povinen označit prodejní místo dle právních předpisů (Obchodní a živnostenský zákon). Prodejce je oprávněn propagovat své výrobky 

pouze na přidělené prodejní ploše. Prodejce nesmí bez souhlasu pořadatele pořádat vlastní hudební produkci v jakékoliv formě (živá hudba, 

reprodukovaný záznam).

Pojištění

Pořadatel neodpovídá prodejci za ztrátu, zničení, odcizení či jakékoliv poškození jeho zboží, obalů, balícího materiálu, vybavení a zařízení prodejní 

plochy, bez ohledu na to, zda k výše jmenovanému došlo před zahájením, v průběhu, nebo po ukončení akce. K tomuto účelu si může prodejce 

sjednat pojištění.

Závěrečná ustanovení

V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněné okolnosti („vis major“) nemůže akci zahájit, zajistit její konání po celou stanovenou dobu, nebo 

její část na celém vymezeném prostoru či na jeho části, nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned prodejce. Veškeré závazky vzniklé 

pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti prodejce poté zanikají. V tomto případě nepřísluší prodejci žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

Reklamaci za práce a služby může prodejce bez zbytečného odkladu uplatňovat u pořadatele akce, nejpozději do jejího ukončení. Jinak právo na 

reklamaci zaniká.

Není-li jinak uvedeno, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení tohoto provozního řádu vyloučit prodejce z další účasti 

na akci. V takovém případě nevzniká prodejci žádný nárok na náhradu případných škod.

 


BEZ VÝHRAD SOUHLASÍM S PROVOZNÍM ŘÁDEM AKCE A STRVZUJI TO SVÝM PODPISEM NÍŽE.

Pořadatel vyrozumí podavatele přihlášky o výsledku výběru prodejců nejpozději do 30 dnů od data uzávěrky podání přihlášek.


