Podmínky, pravidla
a ceník
jarmarku tradiční rukodělné výroby
Dožínky v Kroměříži 2018
Jarmark tradiční rukodělné výroby se koná ve dnech 17. – 18. 8. 2018 na Velkém náměstí v Kroměříži dle
podmínek stanovených Občanským sdružením Kunovjan, z.s., Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice, IČ
62831585, dále jen „ZS“, který akci pro Dům kultury v Kroměříži organizačně zajišťuje.
Jarmark představuje specifickou kulturně společenskou akci s prodejem a ukázkami tradičních, regionálních
výrobků a výrob lidových a uměleckých řemesel. Jde o prodejní akci jedinečnou svým sortimentem běžně
nedostupným v obchodní síti. Jejím cílem je prezentace kulturních hodnot kraje, zachování a rozvíjení
lidových tradic, obohacení kulturně společenského života města Kroměříž.
I. REGISTRACE
1. Přihlášku je možné registrovat pouze přes webové stránky www.oskunovjan.cz, nejpozději do
15. 7. 2018, kdy bude registrace uzavřena. ZS má právo uzavřít registraci dříve, a to v případě, že
kapacita náměstí se naplní před stanoveným termínem. ZS je také oprávněn na základě vlastního
uvážení pozvat omezený okruh výrobců, v případě velkého počtu přihlášených účastníků provést jejich
výběr.
2. V případě, že bude registrace schválena, je prodejce povinen uhradit poplatek za prodejní místo
nejpozději do 10 dnů od obdržení e-mailu o schválení registrace, a to bezhotovostním převodem na
účet 5616140207/0100, pod variabilním symbolem, který prodejce obdrží při schválení žádosti.
ÚČAST NA AKCI JE PODMÍNĚNA ÚHRADOU VÝŠE UVEDENÉHO POLATKU! V případě, že poplatek nebude
ve stanoveném termínu uhrazen, bude účast prodejce na akci zrušena!
3. Prodejci, kteří potřebují na stánek elektrickou přípojku, jsou povinni dodržovat následující podmínky:
- do přihlášky uvést všechny používané spotřebiče vč. osvětlení a jejich příkonu, který najdete na
kovovém štítku spotřebiče
- technikovi na místě doložit platnou revizní zprávu od veškerých spotřebičů a prodlužovacích kabelů.
Pokud nemáte k dispozici tuto revizní zprávu, podepíšete technikovi prohlášení, že odpovídáte za škody
způsobené elektrickými spotřebiči, které na stánku používáte.
poplatek se platí na místě v hotovosti technikovi KTS (Kroměřížských technických služeb)!
Ceník za připojení stánků: do 1 kw el. příkonu spotřebičů
70 Kč / den
od 1 do 2 kw el. příkonu spotřebičů
140 Kč / den
nad 2 kw el. příkonu spotřebičů
210 Kč / den
za osvětlení stánku (pouze občerstvení)
20 Kč / večer
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4. ZS rozdělí prodejce do kategorií umožňující diferencovat podmínky jejich účasti na jarmarcích, přičemž
každá kategorie má stanoven ceník poplatků.
II. Výrobci a prodejci zboží tradiční řemeslné výroby
kategorie A)
Výrobci a prodejci výrobků, které jsou jedinečným dokladem tradiční technologie či tradiční lidové
techniky ohrožené zánikem, mají vysokou estetickou a užitnou hodnotu, jsou zhotoveny z tradičního
materiálu, dodržují tradiční tvarosloví, čistotu provedení, povrchovou úpravu, dekor a barevnost
odpovídající tradici, případně opakují tradiční vzory nebo předlohy. Mezi tyto výrobky patří podle druhu
základního materiálu např.:
hlína – černá hrnčina, glazovaná hrnčina, fajáns
sklo – foukané a tvarované, malba na skle, tvorba z korálků
kov – kovářské a drátenické práce
pletiva – pletení ze slámy, orobince, proutí a loubků
dřevo – štípání, dlabání, soustružení, zdobení dřeva kovem, řezbářství
textil – tkaní na destičkách, ruční tkaní v různých vazbách, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, šití
krojů a krojových součástí apod.
Poplatek za prodejní místo 2x2 metry činí 600 Kč. (prodejní místo 300 Kč/den)
kategorie B)
Výrobci a prodejci výrobků, které materiálově, tvaroslovně či dekorem vychází z tradiční lidové
umělecké či řemeslné výroby, jsou však již výrobcem přetvářeny do odlišné podoby nebo nedosahují
kvality a čistoty provedení (keramiky, kovové formičky, ovčí kůže, výrobky z ovčí kůže, porcelánové
hrníčky, ponožky, šátky, malovaná trička, broušené kameny, šperky, dekorované sklo, atd.)
Poplatek za prodejní místo 2x2 metry činí 1000 Kč. (prodejní místo 500 Kč/den)
V případě požadavku na pronájem stánku pořadatele 200 kč/akci.
III. Výrobci a prodejci občerstvení
A/ Prodej občerstvení včetně nealkoholických nápojů u sortimentu: jablka v karamelu, sušené ovoce,
kokosky, oříšky, turecký med, perník, koření, zákusky, med, sypaný čaj, ovocné mošty, sýry, frgály,
štramberské uši, pečené kaštany, lázeňské oplatky, apod.
Poplatek za prodejní místo 2x2 metry činí 600 Kč. (prodejní místo 300 Kč/den, bez nároku na pronájem
stánku pořadatele).
B/ Prodej občerstvení včetně nealkoholických nápojů u sortimentu: halušky, langoše, bramboráky,
bramborové spirály, grilované maso/klobásy, trdelníky, čerstvé minikoblížky, domácí zabíjačka, ryby,
medovina, apod.
Poplatek za prodejní místo 2x2 metry činí 1000 Kč. (prodejní místo 500 Kč/den, bez nároku na
pronájem stánku pořadatele). V případě odběru elektřiny je poplatek účtován dle skutečného odběru.
C/ Prodej alkoholických nápojů u sortimentu: víno, pivo, punč, grog, apod.
Poplatek za prodejní místo 2x2 metry činí 2000 Kč. (prodejní místo 1000 Kč/den, bez nároku na
pronájem stánku pořadatele). V případě odběru elektřiny je poplatek účtován dle skutečného odběru.
D/ Prodej destilátů
Poplatek za prodejní místo 2x2 metry činí 3000 Kč. (prodejní místo 1500 Kč/den, bez nároku na
pronájem stánku pořadatele). V případě odběru elektřiny je poplatek účtován dle skutečného odběru.
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V případě storna účasti je poplatek nevratný!
5. ZS je oprávněn nepovolit přítomnost na jarmarku prodejcům, kteří se nepřihlásili k účasti včas a
ve stanoveném termínu neuhradili poplatek za prodejní místo. ZS je povinen na místě vyloučit z účasti
prodejce, který poruší podmínky a pravidla jarmarku. Např.: přiveze zboží neslučitelné s charakterem
jarmarku, ke svým výrobkům přidá zboží na jarmark nevhodné.
IV. PODMÍNKY PRODEJE
a) Prodejci jsou povinni pro prodej využívat výhradně stánků ZS, případně stánků svých, ale ty musí
splňovat kritéria jejich bezpečnostního provozu a zároveň kritéria estetického vzhledu, tzn., dřevěná
konstrukce které nejsou opláštěny či zakryty igelitovými ani jinými nestandardními či nevzhlednými
plachtami. Plášť či střechu stánku musí tvořit stanovina v neutrální barevnosti; preferována bude BARVA
HNĚDÁ. Zakázány jsou neonové a agresivní odstíny, reklamní nápisy. Posouzení komplexní vhodnosti
stánku je vyhrazeno ZS.
b) Standardní velikost prodejního místa je stanovena na 2x2 m, (max. 3x2m).
c) Prodejce není oprávněn určené místo přenechat třetí osobě.
d) Všichni prodejci jsou povinni na své náklady zajistit likvidaci odpadu jimi vyprodukovaného při prodeji či
výrobě. Likvidaci odpadu vzniklého po konzumaci (kelímky, tácky, apod.) zajišťuje ZS. Žádáme prodejce
s občerstvením, aby měli na stánku igelitové pytle na odpadky, a v případě potřeby naplněný pytel
uložili do označeného stanu.
e) Platí přísný zákaz vylévání olejů na prostranství a do kanálů, jako odpadního produktu výrobců
občerstvení. Rovněž je zakázáno na náměstí vylévat jakoukoliv odpadní vodu.
f) Všichni výrobci a poskytovatelé občerstvení jsou povinni používat ve stánku podložky, které zamezí
znečišťování kamenné dlažby.
g) Všichni výrobci a poskytovatelé občerstvení jsou povinni po skončení akce provést na vlastní náklady
likvidaci a očistu prodejního místa.
h) Skladování jakéhokoliv materiálu mimo stánek, vyjma skladování povoleného ZS, je zakázáno.
i) Vjezd automobilů do prostoru vymezeného pro jarmark je přísně zakázán v době konání jarmarku tj. od
9:00 do 17:00 hodin, a dále během programu probíhajícího na podiu.
j) Během akce je přísně zakázáno parkovat na ploše náměstí. Po obvodu náměstí je parkování zpoplatněno
částkou 30 Kč / hodina. Proto doporučujeme parkovat na nedaleké ulici Malý Val (poplatek 60 Kč / den)
nebo zcela zdarma na Hanáckém náměstí (vzdáleném pěšky 10 minut chůze).
k) Prodejce odpovídá za škody způsobené na pronajatém místě, a je povinen na vlastní náklady odstranit
škody, které na předmětu užívání v důsledku poškození vzniknou.

V Kunovicích dne 08. 05. 2018
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