
 

PODMÍNKY ÚČASTI NA ŘEMESLNICKÉ SOBOTĚ 

 V LETOHRADĚ (platné od 1. 1. 2020) 

Pořadatel:  Drahomíra Taclová – Společenské centrum Nový Dvůr 
       Nový Dvůr, V Aleji 845 
        561 51 Letohrad 
        IČO: 63199556, DIČ: CZ6452130641 

1. Účast prodejců a řemeslníků je možná pouze po předchozím odeslání přihlášky z 
webu www.muzeumremesel.cz a následnou akceptací přijetí této přihlášky s potvrzením 
účasti na akci pořadatelem e-mailem. 

2. Po obdržení potvrzení o účasti na Řemeslnické sobotě prodejce/řemeslník zpětně 
potvrdí e-mailem pořadateli přijetí potvrzení o účasti pořadateli na akci a jeho účast je 
pak považována za závaznou. Pořadatel již termín konání akce nemusí nijak připomínat, 
ani přihlášené prodejce/řemeslníky znovu kontaktovat před konáním akce!!! Přihlášený 
prodejce/řemeslník, který bez předchozí včasné omluvy (nejpozději 4 dny před akcí) na akci 
nepřijede, může počítat i s tím, že na další akci již nebude přijatý. 

Pro velký zájem o účast na této akci doporučujeme včasné přihlášení. Přihlášky se přijímají 
od 1. ledna daného roku do 31. května. Přihlášky podané po uzávěrce nemusí být 
z důvodu omezené kapacity akceptovány. 

3. O akceptaci přihlášky prodejci a jeho umístění na ploše rozhoduje pořadatel. Na 
přijetí účastníka není nárok – záleží na rozhodnutí pořadatele. Toto rozhodnutí je 
zvažováno dle zajímavosti přihlášeného řemesla, zboží a případně nedodržováním těchto 
podmínek prodejcem v minulých ročnících. Preferován je prodej vlastních výrobků a 
předvádění řemesla! 

4. Umístění stánku je výhradně věcí pořadatele, místo pro stánek nemusí odpovídat 
umístění z minulých ročníků a nelze si jej nárokovat! Pro umístění může být rozhodující i 
pořadí došlých přihlášek! 

5. Na akci se mohou přihlásit pouze výrobci či pěstitelé, kteří si sami výrobky vyrábějí 
nebo pěstují. Pokud zboží bude prodávat jejich prodavač, musí přihlášku podat výrobce 
s uvedením prodejce. Zjištěné podvody budou nekompromisně řešeny okamžitým 
vyloučením z akce. 

6. K přihlášce je nutné připojit (e-mailem) fotografii stánku, prodávaného zboží a 
konkrétních obleků prodavačů. Přihláška bez těchto fotografií nebude akceptována. 
Fotografie stánků, zboží a prodavačů v dobovém oblečení nemusí posílat ti, kteří tak v 
minulosti již učinili. 

7. Jako stánky nejsou akceptovány slunečníky a zahradní altánky. Stánek musí mít 
„dobový“ tvar a plachtové zakrytí v běžných přírodních barvách ( béžová, hnědá, zelená, bílá ). 

8. Na zakrytí stánku nebo přilehlých jiných ploch nesmí být použito plastových plachet!!! A 
to ani na záda stánku!!! Takovýto stánek bude z akce vykázán nebo plachty sejmuty. 

9. Účastníci Řemeslnické soboty (prodejci, řemeslníci apod.) musí po dobu akce 
používat dobový oděv!!! Je to jedna ze základních podmínek a porušení této podmínky bude 
na místě řešeno vykázáním z akce. 

10. Prodejci, kteří bez předchozího souhlasu budou na akci prodávat nápoje, nebo jiné 
potravinářské zboží, nebo zboží, které není jejich výrobkem, budou z akce vykázáni (např. 
nápoje v PET lahvích, káva, čaj, nanuky, lízátka apod.). Není přijatelné, aby prodejce, který 
deklaroval prodej řemeslných výrobků, pak prodával ještě nápoje, kávu, lízátka apod. 

11. Jedno prodejní místo (modul) včetně předváděcího stolku, průchodů okolo stánku a 



dětské dílničky (je-li provozována) má délku 3, 4 nebo 5 m (počet objednaných modulů 
vyznačte na přihlášce). Hloubka modulu (místa pro stánek) je cca 2,5 m. Každý jiný rozměr 
místa pro stánek musí být výslovně objednán. Pořadatel může požadavek přesahující 1 modul 
odmítnout. Pokud prodejce či řemeslník hodlá v rámci rozměru svého stánku zřídit tzv. 
dětskou dílničku, musí tento záměr uvést do přihlášky a počítat s umístěním dětské 
dílničky v rámci objednaného místa! 

12. Za prodejní stánek je vybírán během akce poplatek v této výši: Za jeden modul 3 m 
300,- Kč, za jeden modul 4 m 400,- Kč, za jeden modul 5 m 500,- Kč. Větší rozměr bude 
zpoplatněn poměrnou částí. U prodejců potravin bude sjednán poplatek individuálně.  
Za přívod požadovaného elektrického příkonu pro prodejní stánek je poplatek: do 0,5 
kW – 100,- Kč, do 1 kW – 150,- Kč, do 2 kW – 200,- Kč, nad 2 kW bude příplatek stanoven 
individuálně. 

13. Pořadatel může osvobodit od poplatku za místo vybrané řemeslníky, kteří po celou 
dobu řemeslo předvádějí. Za předvádění řemesla se nepovažuje výroba šperků nebo podobná 
činnost. O osvobození rozhoduje pořadatel a oznámí toto osvobození již při potvrzení 
přihlášky. 

14. Mimo svůj vymezený prostor nesmí prodejce umístit stojany nebo poutače.  (Před 
stánek do cesty apod.) 

15. Účastník je povinen opatřit své prodejní místo identifikačními údaji dle živnostenského 
zákona a mít u sebe doklady o způsobilosti prodávaného zboží pokud to zákon vyžaduje. 

16. Účastník dodrží zákonem stanovená pravidla o vydávání a registrování účtenek dle 
EET. 

17. Účastníci jsou povinni dodržovat požární, hygienické, ekologické a pracovní předpisy 
a povinnosti z těchto předpisů vyplývající. Podnapilé osoby budou pořadatelem vykázány. 

18. Ukončení akce ohlašuje pořadatel. Před ukončením akce nebo bez souhlasu 
pořadatele, nesmí prodejce začít s balením zboží nebo skládáním stánku či dokonce místo 
opustit. 

19. Každý účastník je povinen opustit místo až po uklizení odpadků v jeho prostoru. V 
areálu jsou dostatečně velké odpadní nádoby a v zázemí k dispozici kontejner na odpadky. 

20. Účastník se podáním přihlášky zavazuje dodržet všechny výše uvedené podmínky 
a vyslovuje s nimi tak souhlas. 

Závěr: 

Všechny tyto podmínky směřují k tomu, aby někteří jedinci, kteří se snaží dohodnutá pravidla 
obcházet, nenarušovali hlavní cíl a zájem pořadatelů a ostatních ukázněných a zodpovědných 
řemeslníků – vytvořit krásné prostředí a atmosféru, která dělá tuto akci jedinečnou. 

Pořadatel tímto děkuje a velmi oceňuje právě tyto řemeslníky a prodejce, kteří se 
významně podílejí na vytvoření atmosféry a dobrém ohlasu této akce u návštěvníků. 

Akce se koná za každého počasí. Pořadatel se zavazuje, že vynaloží veškeré potřebné úsilí i 
finance pro dostatečnou propagaci akce. 

Pro spojení s pořadatelem je závazná písemná komunikace a to zásadně pouze na e-
mailové adrese: sobota@muzeumremesel.cz. 

 

 

mailto:sobota@muzeumremesel.cz

