PODMÍNKY PRO VYSTAVOVATELE A PRODEJCE
NA VÝSTAVÁCH NA ZÁMKU V KRAVAŘÍCH
Město Kravaře, jako pořadatel výstav, které se konají na zámku v Kravařích, stanovuje následující
podmínky pro prodejce a vystavovatele:
 Město Kravaře ve věci pořádání výstav zastupuje Oddělení kultury Městského úřadu v Kravařích
(dále jen pořadatel). Výstavy se konají v prostorách před zámkem a uvnitř zámku
 vystavovatel nebo prodejce je povinen se telefonicky nebo písemně (stačí e-mailem) na výstavu
přihlásit a oznámit pořadateli skutečný sortiment nabízeného zboží. Pořadatel rozhodne, zda se účast
na výstavě povolí či nikoliv. V případě, že by byla účast zamítnuta, a vystavovatel či prodejce se
přesto rozhodne přijet, jsou pořadatelé oprávněni jej z akce vyloučit
 za účelem udržování lidových tradic se upřednostňují vystavovatelé předvádějící rukodělné práce a
stará řemesla
 místo k prodeji (uvnitř i před zámkem) určuje výhradně pořadatel
 upřednostňují se dřevěné nebo dobové stánky, které mají právo stát co nejblíže zámku
 vystavovat a prodávat své zboží mohou pouze prodejci, kteří nabízejí sortiment zboží odpovídající
tématu výstavy. Prodejci nebo vystavovatelé s jiným sortimentem (pokud není předem domluveno)
budou z akce vyloučeni. Výjimku tvoří nabídka občerstvení. O množství a druhu občerstvení opět
rozhoduje pořadatel
 prodejcům a vystavovatelům je zakázáno parkovat automobily a přívěsné vozíky v parku na
trávníku. Prostor pro parkování automobilů bude vyhrazen pořadatelem
 elektrickou energii pořadatel nabízí pouze za účelem osvětlení. Po rozednění (v cca 9,00 hod. bude
elektřina z venkovních prostor odpojena). Pro elektrospotřebiče s vyšším výkonem je prodejce
povinen zajistit si vlastní zdroj elektřiny (pokud není předem domluveno jinak)
 každý prodejce nebo vystavovatel, který se zúčastní výstav, je povinen tyto podmínky respektovat.
Zjistí-li pořadatel, že podmínky nebudou dodrženy, nebude mu prodej umožněn a bude z akce
vyloučen
 nájemné je schváleno na 100 Kč/m2 na jeden výstavní den

Tyto podmínky pro vystavovatele a prodejce na výstavách na zámku v Kravařích schválila Rada města
na své 18. schůzi dne 13. července 2011.

