Přihláška k účasti na farmářských trzích ve Vsetíně 2017
Jméno a příjmení / název prodejce (IČ, DIČ)

Bydliště / sídlo firmy

Telefon (majitel firmy)

Zodpovědná osoba u stánku

Telefon (zodpovědná osoba u stánku)

E-mail

Osvědčení samostatně hospodařícího rolníka (SHR)*
Živnostenský list*
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ANO

/
/

NE
NE

Veterinární číslo – registrace výroby (jen živočišná výroba)
Nabízený sortiment (produkty)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Čestné prohlášení
Svým podpisem potvrzuji, že prodávám pouze zboží z vlastní produkce, nebo s písemným
souhlasem producenta (zboží není nakoupeno ve velkoskladech a velkoobchodech).

………………………………..
podpis

PROVOZNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÝCH TRHŮ VE VSETÍNĚ
Místo k prodeji
Farmářské trhy jsou potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, který určuje pořadatel, umožňující prodej a poskytování služeb (dále
jen „místo k prodeji“), kde mohou především farmáři a zemědělci, nebo jejich rodinní příslušníci, event. jiní, jimi určení prodejci (dále
jen „prodejci“) prodávat svoje výrobky v čase stanoveném provozním řádem. Pro prodej farmářských výrobků jsou určeny přenosné,
složitelné a rozložitelné prodejní stánky, či samostatné stoly.
Rozmístění stánků a přidělení místa k prodeji je určeno plánem sestaveným pořadatelem.
Prodejní stánek a prodejní místo
Od pořadatele zapůjčený prodejní stánek je povinen prodejce vrátit ve stavu v jakém jej od pořadatele převzal (čistý prodejní pult a
nepoškozený). Prodej z vlastního zařízení musí splňovat podmínky pro bezpečný provoz tohoto zařízení.
Čistota a bezpečnost
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni:
a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží
a dočasných skladových prostor,
c) k prodeji přednostně využívat pouze pronajaté stánky, vyloučeny jsou vlastní stolky a prodejní pulty, pokud pořadatel
nerozhodne jinak,
d) po skončení prodeje (nebo průběžně dle potřeby) odstranit odpad i obaly ze zboží na pořadatelem určené místo
(popelnice),
e) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji patřičně očištěné a zbavené zavadlých částí,
f) osobními vozidly parkovat v areálu tržiště pouze v prostoru určeném pořadatelem, na přilehlých komunikacích v souladu
s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích na základě příslušného povolení, resp. vyjímky, které udělí
prodejci pořadatel
g) v případě zájmu je prodejci umožněno připojit svoje el. spotřebiče na elektrickou síť, avšak za předpokladu, že
bude dodržovat předpisy BOZP a předloží doklady o revizi používaných el.spotřebičů a kabelů.
Prodejní sortiment
Na místě určeném pro prodej se mohou prodávat výhradně výrobky z domácích (českých) farem a zemědělských hospodářství, tedy
výpěstky a chovy pocházející z domácí (české) produkce. Např.: ovoce a zelenina, byliny a koření, květiny a sazenice, med, vejce, chléb
a pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky, mošty a džusy, sirupy, džemy a marmelády, uzeniny, maso, ryby, drůbež, víno, pivo,
destiláty, apod. Na trzích je vyloučen prodej importovaných produktů a výrobků, spotřebního a průmyslového zboží, textilních,
kožedělných a obdobných výrobků (vyjma řemesel)
Práva pořadatele
Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit
.
Provozní doba
Provozní doba je v plánované soboty od 7-12 hod Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen „místo“) a do 8 hod jej neobsadí,
má pořadatel právo místo poskytnout jinému prodejci.
Povinnosti prodejce
Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Prodejce je povinen na
vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona
o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.
Poplatek a jeho splatnost
Za prodejní místo je stanoven poplatek ve výši 200,- Kč a za odběr el.energie 50,- Kč. Splatnost poplatku je v den akce do 9 hodin
v hotovosti pořadateli akce proti daňovému dokladu.
.
Doprava a parkování
Parkování je prodejci povoleno na určených – vyhrazených místech pořadatelem akce.
Ostatní
Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu
převzatém, veškeré nároky vůči pořadateli jsou tímto vyloučeny.
Kontaktní osoba:

Kateřina Zukalová, tel. 604 785 208

Pořadatel a provozovatel farmářských trhů:

Dům kultury Vsetín spol. s r.o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín
Ivana Varajová, ved.oddělení obchodních a provozních služeb,
tel.: 575 755 207, 603 87 90 37, e-mail: varajova@dkvsetin.cz, www.dkvsetin.cz

Ve Vsetíně, dne 2. 1. 2016

Mgr. Petra Dvořáková v.r.
Jednatelka Domu kultury Vsetín spol. s .r.o.

