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Podmínky pro stánkový prodej v areálu Slezskoostravského hradu
Stánkový prodejce na akcích organizovaných společností Ostravské výstavy, a.s. konaných na
Slezskoostravském hradě je povinen se řídit následujícími pravidly.
Obecná pravidla:
1. Kastelánka hradu, jako zástupce organizátora má výhradní právo rozhodnout o účasti či neúčasti
prodejce na pořádané akci především s přihlédnutím na sortimentní skladbu prodeje.
2. V termínu akce prodejci mohou vjíždět na nádvoří hradu pouze na pokyn kastelánky nebo
bezpečnostní služby.
3. Dopravní prostředky a přívěsné vozíky, je povinen prodejce převézt na stanovené parkovací plochy
nejpozději 30 minut před zahájením akce.
4. Před instalací prodejního stánku je prodejce povinen zaplatit kastelánkou stanovený poplatek za
prodejní místo, dle jeho rozsahu a sortimentu v pokladně hradu a viditelně označit stánek tabulkou
,,Z“ - zaplaceno. Kontrolu provádí vedení Ostravských výstav, a.s.
5. V průběhu a po ukončení akce je prodejce povinen udržovat stánek/prodejní místo/ uklizené a
nepoškozené.
6. Dojde-li během prodeje k poškození stánku nebo znečištění plochy, je prodejce povinen tuto
skutečnost nahlásit kastelánce hradu. Kastelánka následně stanoví způsob úhrady či odstranění
škody.
7. Po ukončení akce se čas vjezdu vozidel pro demontáž prodejních stánků řídí jednoznačným pokynem
organizátora akce tak, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků akce.
Rozšířené povinnosti pro prodej s občerstvením:
8. Prodejce je povinen se řídit hygienickými předpisy ČR určenými v rámci hygienických pravidel
vycházejících z povinností požadovaných pro stravovací služby a musí mít u sebe zdravotní průkaz.
9. Prodejce je povinen udržovat prodejní místo v čistotě. Komunální odpad je povinen odnést do
připraveného kontejneru v prostoru před vstupem do hradu.
10. Na místě je prodejce povinen prokázat nabývací doklady na potraviny, které musí být řádně značeny.
11. Prodej nápojů s obsahem větším než 13% alkoholu je zakázán.
12. Prodejce je povinen být vybaven přenosnými hasicími přístroji dle zákona o požární ochraně a
dodržovat bezpečnostní vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot dle vyhlášky 23/2008 Sb.
Prodejce svým podpisem těchto podmínek se zavazuje k jejich bezvýhradnému plnění a jsou podmínkou
účasti prodejce na akci.
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