Provozní řád jarmarků
(Velikonoční, Kejklířský)
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Provozní doba jarmarku


Provozní doba jarmarku je každý den od 8.00 do 18.00 h.



V případě konání kulturního programu v rámci jarmarku po 18:00 h je prodejcům umožněno prodávat
po celou dobu kulturního programu, s podmínkou nevjíždět na náměstí Míru v době konání
kulturního programu.



Program jarmarku je vždy včas zveřejněn na internetových stránkách www.zlin.eu.

Vjezdy, parkování, smlouvy


Vjezd na náměstí Míru je umožněn přes Rašínovu ulici.



Prodejci obdrží v den zahájení jarmarku v Městském informačním a turistickém středisku, v přízemí
budovy radnice, od pořadatele obálku, která bude obsahovat 2 ks nájemních smluv, čestné
prohlášení, kartičky na WC, provozní řád, kulturní program, parkovací karty, slevové lístky s
označením "zásobování trhy Zlín". Slevové lístky slouží k bezplatnému výjezdu z náměstí Míru přes
ulici Bartošova každé ráno a večer. Vše je možné převzít od 07:00 na uvedeném místě.



Vjezd na náměstí Míru je povolený pouze v časech 6.00–8.00 h, 17.00–20.00 h, v případě potřeby
doplnění zboží přes poledne pouze v době zásobování 11.30–12.30 h, k čemuž získá prodejce další
slevové lístky. Přes poledne je zakázáno vjíždět automobilem na plochu náměstí Míru, lze využít
pouze přístupové cesty.



Slevové lístky neslouží k celodennímu parkování v ul. Bartošova. Parkoviště v ul. Bartošova je
placené a je monitorováno kamerovým systémem a hlídkou MP.



Pořadatel umožní ve výjimečných případech parkování (vč. nákladních - přívěsných vozíků) na
náměstí Míru, a to z důvodu skladování chlazeného zboží. Prodejce obdrží od pořadatele parkovací
kartu, na kterou uvede RZ vozu. Po 08:00 h, nesmí být žádné auto na náměstí Míru.



V případě zájmu je umožněno parkování na parkovišti u Domu kultury - Gahurova ulice. Prodejce
obdrží od pořadatele parkovací kartu, kde uvede RZ vozu. Poplatek za parkování je stanoven na 50
Kč/den a je hrazen předem přímo na parkovišti.



Nájemní smlouvu řádně vyplněnu vč. čestného prohlášení odevzdáte organizátorovi nebo na
Městském informačním a turistickém středisku v budově radnice.

WC pro prodejce


Pro prodejce občerstvení a potravinářských výrobků je určeno WC v prostorách radnice zpřístupněno
bočním vchodem. Klíče budou vydávány v Městském informačním a turistickém středisku na základě
předložení kartičky označenou PP, kterou obdrží prodejce od pořadatele.



Pro ostatní prodejce a řemeslníky je určeno veřejné WC na náměstí Míru u tř. T. Bati. Provozní doba
Po–Pá 7.00–19.00 h, So 7.00–13.00 h, ceny - ženy 10 Kč, muži 10 Kč. Na základě předložení
kartičky na veřejném WC, kterou obdrží prodejce od pořadatele je veřejné WC bezplatně.

Ostatní informace


Případné změny prodejce či sortimentu je nutno předem projednat s pořadatelem.



Prodejci nemají povoleno bez vědomí pořadatele stánky mezi sebou vyměňovat či přesunovat.



V žádném případě není povoleno stánky mechanicky poškozovat a jakkoliv do nich zasahovat dle
vlastních potřeb.



Z důvodu zachování dobrého stavu stánků jsou prodejci povinni zakrýt povrch pracovního a
prodejního pultu a vnitřní plachty, a tím zabránit případnému znečištění či poškození.



Prodejci jsou povinni každý den po ukončení prodeje rozepnout suché zipy na plachtách stánků z
důvodu ochrany před poničením větrem.



Není dovoleno zasahovat do elektrických rozvaděčů, připojovat topení a ostatní elektrospotřebiče,
které nejsou nezbytnou součástí zařízení pro prodej zboží.



Prodejci jsou povinni mít doklady o revizi svých elektrospotřebičů a elektrických prodlužovacích
kabelů. Prodávající ručí za bezpečné a kvalitní připojení.



Prodejci alkoholických nápojů jsou povinni mít zajištěny požadované doklady o původu alkoholu a na
vyžádání je předložit.



Prodejci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu kolem pronajatého stánku, případně u přiděleného
barového pultu. K odkládání odpadu budou přistaveny 1100 l kontejnery.

Pavla Julinová, organizátor městských jarmarků, Odbor tiskový a cestovního ruchu MMZ
tel.: 577 630 271, mob. 737 207 342, jarmarky@zlin.eu, www.zlin.eu

