JABLONECKÉ VÁNOČNÍ SLAVNOSTI 2021

Organizační informace

TERMÍN a ČAS: středa - sobota: 15. - 18. 12. 2021
6:00 – 9:00 příprava tržnice
9:00 – 18:00 ( středa - pátek) a 9:00 - 14:00 (sobota) provoz tržnice

MÍSTO Mírové náměstí, Podhorská ulice, nám. Dr.Farského

TRŽNÍ ŘÁD
● podáním přihlášky jste souhlasili s naším tržním řádem, přesto vás ještě žádám, abyste mu věnovali pozornost
PARKOVÁNÍ
● pro účely vyložení zboží, je možné dočasně zaparkovat v těsné blízkosti stánku
● následně je třeba auto přesunout na vyhrazené parkoviště na Horním náměstí
● parkovací karta je přenosná
● cena parkování je za celou akci - platba vám bude účtována přímo ve faktuře
ROZMÍSTĚNÍ STÁNKŮ
● plánek rozmístění stánků vám zasíláme přílohou, přesto je po příjezdu třeba se ohlásit pořadatelům, kteří vám
poradí s přípravou vašeho stánku
● stánky zapůjčené pořadatelem budou postaveny a označeny jménem prodejce
● vlastní stánky bude možné postavit na místech určených organizátorem
Příprava stánků:
úterý 14.9. od 15 do 18 hodin – pokud bude o tento termín dostatečný zájem
středa 15.9. od 6 do 9 hodin
● rozmístění stánků je předem stanoveno a není možné jej měnit
● nábytek k sezení (židle / lavice) je třeba mít vlastní (dle potřeby i ubrusy na stoly a další výzdoba)
● provozovatele stánků s občerstvením prosíme, aby si pod místo prodeje umístili podložku (např.: filc, igelit, koberec
aj.) a předešli tak znečištění. Případné čištění znečištěné plochy vám bude fakturováno)

OSTRAHA
● ve večerních hodinách a v noci budou stánky hlídané soukromou bezpečnostní službou ve spolupráci s městskou
policií
● jedná se o nástroj, který má chránit především před vandalismem, v žádném případě neručíme za věci, které si na
stánku zanecháte

ELEKTRICKÝ PROUD
● připojení el. proudu je možné pouze po předchozí dohodě s organizátory
● nutné jsou vlastní kabely cca 50 m s ukončením patřičnými koncovkami dle ČSN odpovídajícího typu tzn.
H07RNF nebo CGSG, pro 230 V minimálně 3x2,5 (J), pro 400V minimálně 5x4 (J)
● každý spotřebič musí mít platnou revizi dle ČSN 33 16 2000 ED 2
ZÁZEMÍ
● personální WC je zajištěno v Přízemí Výstavního pavilonu Eurocentra
● zdroj pitné vody je k dispozici, klíč je k vyzvednutí na recepci

OHEŇ
● prodejci, kteří budou používat otevřený oheň nebo plynové spotřebiče jsou povinni na požádání předložit
pořadateli ke kontrole hasicí přístroj s platnou revizí

DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte živnostenský list a veškerá oprávnění, která potřebujete k provozování živnosti. Zvláště pak toto
upozornění platí pro poskytovatele občerstvení a alkoholických nápojů. Může přijít případná kontrola živnostenského
úřadu, hygieny, celního úřadu atd. Na místě není garantována WI-FI síť (evidenci EET je třeba řešit vlastními daty).
EKOLOGIE
● prosíme o ohleduplnost k životnímu prostředí – budeme moc rádi, pokud se zamyslíte nad minimalizací vznikajících
odpadů a využitím rozložitelných materiálů
● např. sáčky a tašky je možné upřednostnit papírové, jednorázové nádobí z kukuřičného škrobu nebo např.
pšeničných otrub
Těším se na další spolupráci.
Brzy na viděnou!
Ondřej Bašus
774 225 527
basus@kulturajablonec.cz

