Město Louny
kancelář úřadu
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

LETNÍ LOUNSKÉ VÁBENÍ
ZÁVAZNÁ PRAVIDLA A POKYNY KE STÁNKOVÉMU PRODEJI
NA AKCI 14. LETNÍ LOUNSKÉ VÁBENÍ
Vážený obchodníku,
děkujeme Vám za projevený zájem o účast na 14. ročníku Letního lounského vábení, které
se uskuteční 11. - 12. srpna 2017. Kulturní program na hlavní hudební scéně, umístěné na
Mírovém náměstí, bude probíhat v pátek cca od 17:00 – 23:30 hod., v sobotu
od 12:00 – 23:30 hod. Stánkový prodej musí být připraven vždy minimálně hodinu před
začátkem samotného programu a ukončen nejpozději ve 24:00 hod. Z důvodu neustále se
zvyšujícího zájmu o tuto akci z řad návštěvníků i samotných prodejců, jsme nuceni vzhledem
k omezené kapacitě náměstí, přistoupit k systému přihlášek stánkového prodeje. Prodejci
budou pečlivě vybíráni, bude dbáno na dodržování propozic. Vezměte, proto prosím na
vědomí následující podmínky pořadatele, podle kterých se řídí stánkový prodej:
1. Stánkový prodej je umožněn pouze na komunikaci obklopující Mírové náměstí
(směrem od ulice Beneše z Loun k ulici Pražská a směrem od ulice Hilbertova k ulici
Pivovarská). Vnitřek náměstí je určen pro generálního partnera zajišťujícího prodej
piva. Ostatní plochy nejsou určeny pro stánkový prodej. Upozorňujeme prodejce, že
je přísně zakázán prodej piva – zákaz se vztahuje i na nealkoholické pivo. Při
zjištění porušení tohoto zákazu bude prodejce vykázán z prodejní plochy bez náhrady
již zaplacené prodejní plochy! Stánky budou stavěny směrem od hrany chodníku
prodejní plochou do náměstí. V případě potřeby automobilu, bude tento zaparkován
za stánkem na komunikaci, před kterým bude postaven prodejní stánek. Parkování a
vjíždění na chodník je zakázáno.
2. Poplatek za plochu pro umístění prodejního stánku na oba dva dny akce je
750 – 1000,- Kč/bm stánku. Částka bude počítána za každý započatý metr. Cena je
určena, dle vybrané zóny, viz příloha přihlášky.
3. Přihlášky ke stánkovému prodeji je nutné odeslat nejpozději do 15. 04.2017.
4. Cenu za stánkový prodej je nutno uhradit nejpozději do 30. 07. 2017!!! Místo bude
přiděleno až po zaplacení poplatku.
5. Součástí ceny je umožnění připojení k elektrickému proudu s max. příkonem 3500 W
(16A). Organizátor neodpovídá za případné výpadky způsobené přetížením, je proto
možné zajistit si vlastní zdroje elektrické energie. V případě potřeby většího odběru
elektrické energie nebo požadovaného příkonu je nutno tuto skutečnost zdůraznit
v přihlášce. Cena za vyšší příkon bude stanovena dohodou obou stran. Přívod ke
stánku nesmí být v rozporu s planými normami ČSN. Veškeré spotřebiče musí mít
platnou revizní zprávu.
6. Vjezd pro přípravu stánku a zásobování bude povolen výhradně v pátek
od 07:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 07:00 do 09:00 hod. a to pouze s platným
povolením ke vjezdu, vydaným Městským úřadem v Lounech, odborem kanceláře
úřadu. Mimo určenou dobu není možné vjíždět do prostoru vyhrazeného pro tuto akci.
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7. Jakékoliv kotvení stánků hřeby do podloží je zakázáno! Je zakázáno rozebírání či
jakékoliv narušení dlažby komunikace či chodníků.
8. Prodejci zodpovídají za správné a výrobcem či distributorem stanovené bezpečnostní
doporučení při provozu, zajištění tlakových nádob a hořlavin, za bezpečnost při jejich
instalaci a provozu a za skladování mimo dosah návštěvníků.
9. V případě zrušení účasti na Letním lounském vábení do sedmi dnů před konáním, si
organizátor účtuje storno poplatek ve výši 500,- Kč, spojený s administrativními
poplatky. Storno poplatek bude v případě vracení peněz z důvodů neúčasti odečten
od celkové částky za stánkové místo.
10. Za zvláště hrubé porušení podmínek akce se považuje: parkování vozidla na
chodníku, či jiném místě, kde to není povoleno, odběr elektrického proudu v rozporu
s maximálním povoleným odběrem, prodej jakéhokoliv piva, umístění stánku na jiné,
než určené místo, jakékoliv poškození či znečištění povrchu dlažby komunikace či
chodníku. V takovém případě bude prodejci okamžitě pořadatelem zakázán
prodej bez nároku na náhradu vzniklé škody a bude vykázán z plochy určené
pro tuto akci!
11. Kontakt na pořadatele: Michal Ovšonka, Městský úřad Louny, Mírové náměstí
35, 440 01 Louny. Tel.: 415 621 101, 604 226 317, e-mail:m.ovsonka@mulouny.cz
Svým podpisem potvrzuji souhlas s výše uvedenými pravidly a pokyny ke stánkovému prodeji
a bez výhrady je beru na vědomí. V případě porušení těchto pravidel souhlasím s ukončením
smluvního vztahu a v případě hrubých či opětovných porušení jsem si vědom okamžitého
zákazu prodeje a odstranění prodejního stánku z plochy určené pro Letní lounské vábení bez
jakéhokoliv nároku na náhradu vzniklé škody. Tímto žádám o zařazení do užšího výběru
stánkových prodejců 14. ročníku Letního lounského vábení. Přikládám vyplněnou přihlášku,
která tvoří přílohu těchto pokynů.

…………………………………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení, adresa, podpis
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ZÁVAZNÁ PŘÍHLÁŠKA KE STÁNKOVÉMU PRODEJI
NA AKCI 13. LETNÍ LOUNSKÉ VÁBENÍ
…………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení, název firmy
…………………………………………………………………………………………………………….
RČ/IČ
…………………………………………………………………………………………………………….
Adresa
…………………………………………………………………………………………………………….
Telefonní číslo
E-mail
…………………………………………………………………………………………………………….
sortiment
…………………………………………………………………………………………………………….
rozměr stánku (uvádějte pohledovou šířku stánku, vč. oje, lavic, stolů, aj.)
požadavek na odběr elektrické energie (označte křížkem)
220V, příkon do 3500W (16A) – v ceně pronájmu plochy za stánek
více než 3500W (max. 380V/32A) – zadejte požadovaný odběr:
nepotřebuji el. energii
požadavek na umístění stánku (označte křížkem)
v zóně s cenou 750,- Kč/bm
v zóně s cenou 1000,- Kč/bm
K této přihlášce přiložte fotografii Vašeho stánku.
Tuto přihlášku prosím vyplňte a podepište a spolu s podepsanými pravidly pokyny pro
stánkaře zašlete na adresu pořadatele (viz pravidla a pokyny).
Svým podpisem stvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se
podrobně seznámil s pravidly a pokyny a bez výhrady souhlasím se všemi výše
uvedenými podmínkami prodeje 14. ročníku Letního lounského vábení. Jsem si vědom
důsledků, které pro mě vyplývají v případě jejich porušení.

V……………………………

Datum:………………………………….

……………………………………………………………………..
podpis stánkaře, popř. razítko firmy a podpis jejího majitele
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