
Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace 
Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín
 IČ: 13694821, DIČ: CZ699001303

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJCE
(Svatovavřinecké slavnosti v Hodoníně 6. - 7. 8. 2021)
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1. Příjezd do areálu: 5:00 - 7:30

Stánky s občerstvením 8:00 - 01:00
Řemeslné stánky  8:00 - 18:00

Vjezd bude umožněn ve dnech 7. a 8. 8. 2021  od 5:00 na určeném místě
(ul. Dobrovolského u obchodního domu IRO - viz. plánek)

Ukončení prezence je v 7:30 hodin. Nepřijedete-li do 7:30, ztrácíte nárok na přidělené místo.

Ukončení instalace prodejního stánku, vyložení zboží a odvoz vozidla musí být uskutečněno
nejpozději do 8:15 hodin. 

Při vjezdu je nutné předložit námi potvrzenou a zaslanou závaznou přihlášku a potvrzení o platbě.
V případě neuhrazení poplatku Vám nebude vjezd umožněn. Platba se provádí bezhotovostním 
převodem. Nezapomeňte uvést Váš sedmimístný variabilní symbol, který obdržíte na potvrzené závazné 
přihlášce v pravé horní části.
 
Po vyložení zboží musíte s autem a přívěsem okamžitě odjet mimo prostor jarmarku (je vyznačen silniční 
uzávěrou) např. do postranních ulic Legionářů, Jánošíkova, Zámecká, Anenská atd. (pro tuto akci nejsou 
vytvořena záchytná parkoviště)

OBSAZENÍ MÍST BEZ ZÁPISU U PREZENCE A ÚHRADY POPLATKU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.

2. Nabízený sortiment 
Prodejce je povinen prodávat pouze takový sortiment, který je uveden na přihlášce, a který schválí 
pořadatel s ohledem na typ akce. V případě nedodržení si vyhrazujeme právo Vaši účast na trzích zrušit
s okamžitou platností.

4. Elektřina 
V případě potřeby elektrické energie uveďte tuto skutečnost výrazně na přihlášce s uvedením výkonu (W)
a napětí (V). Elektřina musí být zajištěna ze soukromých zdrojů, 
a proto za zprostředkování el. přípojky zaplatíte paušální poplatek 300 - 400 Kč plus celkový odběr
el. energie podle elektroměru ve výši platných tarifů EON. Vámi používané el. spotřebiče a pomůcky musí 
mít platnou zprávu o el. revizi. Doklad o el. revizi je nutno vzít s sebou! Dům kultury nepůjčuje
el. prodlužovací kabely k el. spotřebičům.

5. Úklid
Každý prodejce je povinen si odvézt odpad, který vznikl po jeho prodeji nebo službách! Vjezd přímo do 
areálu nebude v odpoledních hodinách povolen

V případě, že se nebudete moci jarmarku zúčastnit, kontaktujte neprodleně kontaktní osobu:
Alena Truschingerová, tel.: 733 644 494, trhy@dkhodonin.cz

3. Parkování 
Po vyložení zboží musíte s autem a přívěsem okamžitě odjet mimo prostor jarmarku (je vyznačen silniční 
uzávěrou) např. do postranních ulic Legionářů, Jánošíkova, Zámecká, Anenská atd. (pro tuto akci nejsou 
vytvořena záchytná parkoviště).

Parkování autem popřípadě přívěsem na chodníku nebo za prodejním stánkem není dovoleno (bude 
pokutováno městskou policií). Výjimku uděluje hlavní pořadatel.



Nedodržení některých z našich podmínek nebo neomluvená neúčast znamená vyřazení z možnosti 
účastnit se dalších trhovým prodejů pořádaných Domem kultury v Hodoníně.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu podávání Kontrolního hlášení DPH dle zákona platného od 1. 1. 2016,
Vás žádám o uvádění Vašeho IČ a DIČ na Závazné přihlášce. 
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Mgr. Adam Procházka
ředitel DK Hodonín
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