
PROVOZNÍ PODMÍNKY   

Název akce:                   SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA 

Datum konání:               27.  – 28. 9. 2013 

Místo konání:                 Zámek Zábřeh, U Zámku 1, Ostrava-Zábřeh 

 

Pořadatelem akce:  

Název:   Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace 

Sídlo:    Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 30 

Provozovna:   Kulturní dům K-TRIO 

Zastoupený:   Ing. Sylvou Kocurovou, ředitelkou 

IČ / DIČ:    73184560 / CZ73184560    (plátce DPH) 

Bankovní spojení:  Komerční banka Ostrava, pob. Ostrava-Hrabůvka, 

                                       č.ú. 94-1621460207/0100 

Zápis v OR:  Krajský soud v Ostravě, odd. Pr, vl. 590 

STANOVENÍ SORTIMENTU 

 Organizátor si vyhrazuje právo prodeje, nealkoholických nápojů a kávy. 

 Po dobu konání akce platí v mobilních stáncích zákaz prodeje vína, tvrdého alkoholu, 
medoviny a burčáku. 
 

PODMÍNKY UŽITÍ PRODEJNÍHO MÍSTA, ZPŮSOB ÚHRADY 
 

 Výměny prodejních míst nebo jejich pronájem či podstoupení třetí osobě jsou bez souhlasu 
organizátora nepřípustné.  

 Úhrada bude proveden v termínu nejpozději do……. Úhrada obsahuje poplatek za 
poskytnutí gastro služeb, úhradu přípojky vč. odběru el. energie. 

 
TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ AKCE 

 Partner bude mít na akci vlastní prodloužení 20 m vyhovující platným technickým 
předpisům. 

 
ÚDRŽBA PRODEJNÍHO MÍSTA 

 Partner zajistí po ukončení každého dne akce úklid odpadků v nejbližším okolí svého 
stánku vč. jeho odklizení do přistavených odpadních nádob. V době konání akce je partner 
povinen provádět průběžně úklid v okolí prodejního místa.  

 Partner je povinen řídit se rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí č.179/12/OP 
Magistrátu města Ostravy, a to 

      Stánky a pivní sety budou umístěny v maximální možné míře na stávajících zpevněných  
      plochách. Při instalaci stánků a zásobování nebude pojížděno po travnatých plochách. 

 Manipulace s otevřeným ohněm je zakázána mimo zařízení, pro které má prodejce 
schválenou platnou revizní zprávu. Takové zařízení je možné provozovat pouze při 
dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. Při užití propanbutanových láhví je 
možné mít pouze stanové množství stanové předpisy požární ochrany.  

 
 

DOBA PŘÍJEZDU, ODJEZDU, STANOVENÍ PROVOZNÍ DOBY, PARKOVÁNÍ 



 27. 9. 2013 příjezd, zapojení elektrospotřebičů, vykládka zboží  
            v době od  9.00 h.    do 12.00 h. . Odjezd automobilů nejpozději do 12 h. pořadatel není  
            povinen zajistit   parkovací plochy. Zároveň platí zákaz parkování u prodejního místa po  
           době stanovené  odjezdu vozidla, ani ve večerních hodinách po ukončení akce a přes noc. 

 28. 9. příjezd, zapojení elektrospotřebičů, vykládka zboží v době od 9.00 do 10.00 
hodin.Odjezd automobilů nejpozději do 10.00 hodin, pořadatel není povinen zajistit 
parkovací plochy 

            Zároveň platí zákaz parkování u prodejní místa po době stanovené odjezdu vozidla, ani ve  
            večerních hodinách po ukončení akce a přes noc. 

 Partner je povinen respektovat dobu zahájení a ukončení prodeje 
o 27. 9. 2013 od  14.00   do 24.00  ,  
o odpojení přípojky bude provedeno nejpozději v 00.30   hodin 
o 28. 8. 2013 od 12.00 do 22.00,  
o odpojení přípojky bude provedeno nejpozději v 23.00  hodin 

 
REKLAMA 
 

 Vzhledem k charakteru akci není reklama přípustná, vyjma označení vlastní provozovny a 
stánku a propagačních materiálů minipivovarů. 

 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 Organizátor nepřebírá zodpovědnost za případné poškození prodejních stánků, ztráty, 
poškození zboží jak v průběhu akce, tak i po ukončení prodejní doby.  Partner si hradí 
náklady účasti na akci ze svých zdrojů. Nepřízeň počasí není důvodem pro vrácení provize 
za poskytnutí gastronomických služeb.  Organizátor nezodpovídá za obchodní výsledek 
prodeje. Partner si hradí náklady účasti na akci ze svých zdrojů. 

 

 Partner je povinen respektovat pokyny pořadatelů organizátora.  
 

 Partner nese veškerou odpovědnost za dodržování povinností vyplývajících z právních 
norem pro provozování mobilního stánku s prodejem občerstvení (zejména hygienických 
předpisů a povinností vyplývajících z živnostenského zákona). 

 
V případě porušení této dohody má organizátor právo ukončit spolupráci s partnerem předčasně, 

bez poskytnutí finanční náhrady /vrácení poplatku za prodejní místo vč. odběru el. energie/ 

Obě strany s obsahem této dohody souhlasí. 

 

V Ostravě dne: 

 

 

Organizátor                     partner 

 

 
 

  


