ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na 4. DOBŘÍŠSKÝ FESTIVAL VÍNA 1.9.2018
Kopáčkův Dvůr, 263 01 - Dobříš od 10:00 do 22:00
Uzávěrka přihlášek do 30. 6. 2018.
FAKTURAČNÍ ÚDAJE PRODEJCE
Firma:
Adresa:
PSČ, Město:
IČ:
Kontaktní osoba:
KORENSPONDENČNÍ ADRESA (v případě, že se liší od fakturačních údajů prodejce)
Firma:
PSČ, Město:
Tímto prodejce závazně objednává :
Položka:
Prodejní místo
Stan a závaží
Elektrická přípojka
Židle dřevěná (možno i více)
Led
Stůl s ubrusem

Velikost
3x3m
3x3m
220V
1ks
3 kg
180 x 80cm

Cena
2,500,- Kč
1,000- Kč
200,- Kč
40,- Kč
80,- Kč
170,- Kč

Níže uveďte ano a počet
Počet

Celkem

TOTAL
Popište nabízený sortiment:

Nejsme plátci DPH
OBJEDNÁVKA CELKEM Kč: ............................................................................
Zašlete prosím mailem na info@tombalinawines.cz seznam všech el. zařízení v rámci stánku do
30.06.2018 . Podle Vaších požadavků na elektrickou energií Vám zařídíme přívod za odpovídající
poplatek.

PODMÍNKY PRODEJE
1. Veškerá prodejní místa a jejich umístění v konečné fázi určuje pořadatel (při výběru místa mají přednost
ti prodejci, kteří se dříve přihlásí)
2. Prodejce je oprávněn prodávat výhradně zboží uvedené v této objednávce a je povinen dodržovat veškeré
předpis, právní normy a hygienická opatření. Zodpovědnost za potřebná povolení nese prodejce.
3. Platba vzorků bude probíhat pomocí žetonů v hodnotě 10 Kč, z čehož 15% bude po skončení akce
poukázáno organizátorovi.
4. Prodejce ručí za dobrý technický stav svých zařízení a kabeláže.
5. Prodejní stánek je oprávněn užívat výhradně prodejce. Prodejce není oprávněn přenechat prodejní stánek
do užívání jinému prodejci.
6. Organizátor dále poskytne vystavujícímu na vyžádání a za příslušný poplatek stan 3x3 m, stůl s ubrusem,
židle, přívod el. proudu a led. Prodejce pak za tyto pronajaté doplňky ručí a při poškození či ztrátě na místě
škodu uhradí.
7. Pořadatel neodpovídá za případné škody vzniklé prodejcům.
8. Během festivalu je třeba dbát na to, aby nedošlo ke znečištění. Na konci dne opět proběhne předávka
místa, přičemž jsou prodejci povinni odstranit všechen vlastní odpad a znečištění. Prodejce je povinen
zabezpečit prodejní místo takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, nebo poškození zdraví, či
majetku třetí osoby. Doporučujeme proto těm, u kterých hrozí nebezpečí znečištění, aby si pod stánek
připravili podložku z nepropustného materiálu.
9. Prodejce je povinen se dostavit k prodejnímu místu v čase uvedeném pořadatelem.
10. V případě extrémních klimatických podmínek (vítr nad 15m/s, zatopení místa apod.) je pořadatel z
bezpečnostnich důvodů oprávněn akci zrušit. Účastníkům akce bude v tomto případě vráceno 70% z ceny
nájmu.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Prodejce se zavazuje zaslat mailem tuto přihlášku nejpozději do 30.06.2018. a svým podpisem potvrzuje
souhlas s uvedenými podmínkami prodeje.
Na základě obdržené závazné přihlášky pořadatel obratem prodejcům vystaví zálohovou fakturu na
pronájem místa.
Akceptuji tuto přihlášku a zavazuji se splnit veškeré podmínky a povinnosti v ni uvedené.

Dne:............................

Prodejce:................................................

