
                                                                                                                                                                                                      
Obchodní podmínky účasti na festivalu Asie vzdálená a blízká  

Hlavním pořadatelem je nezisková INFO-DRÁČEK z.s.  

1. Veškerá prezentační a prodejní místa a jejich umístění určuje organizační tým. V případě, že se 

prodejce nedostaví na akci v termínu stanoveným pořadatelem, nebude vpuštěn do areálu konání 

akce, uhrazený registrační poplatek za prodejní místo náleží pořadateli. 

2. Prodejce je oprávněn prodávat výhradně zboží uvedené v přihlášce. Prodejce je povinen dodržovat 

veškeré předpisy, právní normy a hygienická opatření. Zodpovědnost za potřebné licence a povolení 

nese prodejce. Prodejce odpovídá za kvalitu jím nabízeného a prodávaného zboží.  

 

3. Prodejce ručí za dobrý technický stav svých zařízení a kabeláže. Manipulace s ohněm v prostorách 

stánku je ZAKÁZÁN, dovoleno je jen mimo prostor stánku.  

 

4. V případě porušení povinnosti uvedené v bodu 2. a 3. je prodejce povinen na základě výzvy 

pořadatele, jejíž forma může být i ústní, okamžitě ukončit prodej veškerého zboží, a to až do doby 

ukončení akce. 

 

5. Prodejce je oprávněn zavést zboží na stánek a likvidaci stánku dle instrukcí pořadatele. Pořadatel 

neposkytuje parkovací místa pro prodejce. 

 

6. Prodejce je oprávněn užívat elektrickou energii, nádrže s užitkovou vodou a toalety nacházející se v 

místě konání akce. 

 

7. Prodejce je povinen zabezpečit prodejní místo takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, 

poškození zboží nebo poškození zdraví, či majetku třetí osoby. U prodejců, kteří používají olej, je 

povinný zajistit plochu stánku podlážkou, nebo vhodným materiálem pro zamezení poškození plochy 

olejem. V případě nedodržení uvedených podmínek se prodejce vystavuje riziku pokuty ve výši  

Kč 20 000,-. Prodejce odpovídá za likvidaci oleje na vlastní náklady. 

 

8. Pořadatel nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození majetku prodejce způsobenou prodejcem 

nebo třetí osobou. Prodejce zodpovídá za všechny škody, které způsobí. Prodejce převezme stánek na 

základě předávacího protokolu o převzetí stánku. Prodejce uhradí vratnou zálohu Kč 1 000,- při převzetí 

stánku, prodejci se vrátí záloha na základě předávacího protokolu o předání stánku pořadateli ve stavu, 

jak ho prodejce převzal k užívání po dobu akce. Základní vybavení stánku 3 x 3 m je stůl a židle. Další 

požadavky na vybavení stánku je možné si objednat za úplatu: Stůl Kč 250,-, židle Kč 50,-, pivní set Kč 

250,-. Při překročení požadovaného elektrického příkonu nad 5 kW uhradí prodejce poplatek Kč 500,- 

 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na níž je přímo 

nebo nepřímo zachyceno prodejní místo v užívání prodejce společně s autorskými díly či jinými 

nehmotnými statky prodejce chráněnými zákonem, zobrazenými v prostorách určených k pronájmu, 



                                                                                                                                                                                                      
zejména pro účely propagace akcí pořádaných pořadatelem. Používání takto pořízených záznamů 

nemá za následek zásah do osobních práv prodejce ve smyslu §16 občanského zákoníku. 

 

10. Prodejce se zavazuje, že bude používat ekologické nádobí (zákaz plastového nádobí, příborů, 

kelímků apod.) pro prodej svých produktů, v případě nedodržení této podmínky se prodejce 

vystavuje riziku zrušení jeho prodeje a pokuty ve výši Kč 50 000,-.  Za likvidaci odpadů odpovídá 

prodejce ve vlastní režii. 

 

11. Prodejce se zavazuje, že zabezpečí dostatečné množství nabízených porcí jídla po celou dobu 

konání akce. Prodejce je povinen pravidelně zajišťovat doplnění prodejního sortimentu tak, aby nebyl 

vyprodaný dřív než hodinu před ukončením akce. Předpokládaný počet návštěvníků se ročně pohybuje 

10 000 – 20 000 za den, v době omezeného počtu návštěvníků se počet návštěvníků pohybuje 1 000 – 

2 000 za den. 

 

12. Prodejce je povinen uhradit registrační poplatek za dvoudenní festival na základě vystavené faktury 

na účet u Fio banky, číslo účtu: 2800533365/2010. Organizátor není plátcem DPH. V případě, že 

registrační poplatek nebude uhrazen v den splatnosti vystavené faktury, registrace prodejce bude 

zrušena.  

 

13. Potvrzením přihlášky ze strany pořadatele, které nedílnou součástí jsou obchodní podmínky a 

úhradou registračního poplatku se stává přihláška závaznou na akci Asie vzdálená a blízká s tím, že 

prodejce souhlasí s podmínkami festivalu. V případě storna účasti prodejcem, uhrazený registrační 

poplatek propadá ve prospěch pořadatele.  

 

14.  Prodejce tímto dává pořadateli souhlas s tím, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a následně dle GDPR zpracovával tyto 

osobní údaje dle níže uvedených paragrafů: 

a) na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

b) na opravu nepřesných údajů, nebo nepravdivých údajů (čl. 16 GDPR) 

c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

    shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR) 

d) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) 

e) na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

f) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděné ve veřejném zájmu či pro 

    účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR) 

g) právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR) § 7 zákona č. 480/2004 Sb. 

využila výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby šíření svých obchodních sdělení prostřednictvím 

elektronických prostředků. 

 

Kontaktní osoby:  

Tu Thanh Phamová (Tulinka), e-mail: tulinka@info-dracek.cz, telefon: 775 607 932 

mailto:tulinka@info-dracek.cz

