
Prodejní řád 
1. Základní ustanovení 

1.1. Pořadatelem festivalu Mohelnický FolkFest (dále jen Festival), místo konání: Městské sady, Mohelnice, je 
prostřednictvím pověřených členů a externích pracovníků sdružení MADALEN z.s. (dále jen Pořadatel), 
se sídlem Stanislavova 769/13, 789 85 Mohelnice, IČ: 62350927. Pořadatel není plátce DPH. 

1.2. Řád určuje závazná pravidla stánkového prodeje v areálu Festivalu (dále jen Areál), v době konání 
festivalu a to v období od pátku 26.8.2022 16:00 do neděle 28.8.2022 10:30 

1.3. Cena nájmu je stanovena podle délky stánku a odběru el. energie následovně: 
	 Stánek se spotřebou do 0,5 kW (zásuvka 230V)	 	  	  500,- Kč/běžný metr 

	 	 Stánek se spotřebou 0,5 - 3 kW (zásuvka 230V)	 	 	 1.000,- Kč/běžný metr 
	 	 Stánek se spotřebou nad 3kW dle dohody a kapacity energií. 	 cena individuálně 

1.4. Nájemce stánkového místa smí v Areálu vykonávat dohodnutou podnikatelskou činnost v rozsahu a 
sortimentu určeném dohodou s Pořadatelem. Uzavřením dohody projevuje nájemce souhlas s Prodejním 
řádem Festivalu a zavazuje se seznámit s Prodejním řádem všechny osoby, které jeho jménem zajišťují 
prodej ve stánkovém místě (dále jen Prodejce).  

1.5. Prodejce musí mít po celou dobu konání akce na ruce identifikační náramek, který obdrží od pořadatele 
zdarma pro 2 osoby. Ostatní osoby si musí od Pořadatele zakoupit vstupenky.  

1.6. Vstupem do Areálu se Prodejce zavazuje dodržovat také Návštěvní řád, který je umístěn na stránkách 
www.folk-fest.cz a veškeré pokyny pořadatele festivalu. 

1.7. Pořadatel zajistí za účelem zabezpečení stánkového prodeje připojení k elektrické energii prostřednictvím 
instalovaných rozvaděčů. 

1.8. Pořadatel zajistí na dobu konání Festivalu kontejner pro sběr komunálního odpadu.  
1.9. Pořadatel je oprávněn v případě porušení jakéhokoliv z bodů těchto pravidel okamžitě pronájem přerušit 

a Prodejce z místa vykázat. 

2. Prodejní stánek 
2.1. Vstup do areálu je umožněn prodejcům v den zahájení festivalu již od 9:00 hod. 
2.2. Prodejce si zajistí montáž a přípravu prodejního stánků v dostatečném předstihu před začátkem festivalu. 

V den zahájení Festivalu jsou všechna zásobovací vozidla včetně přívěsných vozíků povinna opustit Areál 
do 16:00 hod., pokud není v podepsané dohodě výslovně uvedeno jinak. 

2.3. V době konání festivalu není umožněn vjezd či výjezd vozidel ani parkování vozidel přímo u stánku, 
pokud není v podepsané dohodě výslovně uvedeno jinak. 

2.4. Prodejce je povinen respektovat velikost pronajaté prodejní plochy. Stánek a všechny jeho součásti 
nesmí přesáhnout hranice prodejní plochy, povolen není ani vzdušný přesah. 

2.5. Prodejce se zaručuje, že bude jeho stánek bezpečně zatížen a ukotven. 
2.6. Prodejce je povinen přidělený prostor a jeho bezprostřední okolí po celou dobu trvání Festivalu udržovat 

v čistotě a pořádku a zabránit jejich znečištění oleji nebo jinými mastnými či chemickými látkami.          
Po ukončení prodeje je Prodejce povinen uklidit bezprostřední okolí stánku.  

2.7. V případě stánku s občerstvením musí mít Prodejce vlastní odpadkový koš nebo místo pro odkládání 
odpadků, které musí pravidelně vyprazdňovat do připraveného kontejneru.  

2.8. V prodejním stánku platí zákaz jakékoliv hudební produkce po celou dobu konání festivalu.  
2.9. Pro připojení k elektrické energii bude mít Prodejce vlastní prodlužovací kabely, které budou připojeny do 

příslušných rozvaděčů. Prodejce je povinen na požádání Pořadatele předložit revizní zprávu k připojeným 
a instalovaným spotřebičům. 

2.10.Při překročení dohodnutého limitu odběru elektrického proudu může být Prodejce bez náhrady odpojen. 
2.11.Prodejce je povinen vyklidit prodejní místo v den ukončení festivalu do 15:00. Čas vyklizení platí jak 

pro vyklizení a úklid prodejního místa, tak pro odjezd automobilů. 



3. Prodej 
3.1. Stánkový prodej smí Prodejce provozovat pouze na Pořadatelem přiděleném místě. 
3.2. Prodejce je povinen dodržovat dohodnutou sortimentní náplň a náležitou kulturně-společenskou úroveň 

provozu stánku. Jakékoliv změny v sortimentu oproti informacím uvedeným v dohodě je nutné předem 
konzultovat s Pořadatelem. 

3.3. Prodejce není oprávněn distribuovat reklamní letáky, plakáty, či jiné propagační materiály. 
3.4. Prodejce nebude poskytovat zboží nebo služby, které by byly v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy nebo pravidly lidské slušnosti. 
3.5. Na festivalu je zakázáno prodávat, distribuovat, rozdávat či servírovat jídlo a nebalené nápoje s 

jednorázovými plasty nebo s jednorázovým plastovým nádobím. 
3.6. V Areálu platí exkluzivita prodeje čepovaných nápojů (pivo a nealko) pivovarem Holba, a.s. 

4. Vratné kelímky 
4.1. Na festivalu mohou prodejci používat vratné kelímky NickNack s cejchováním 0,5l a 0,3l zajištěné 

Pořadatelem. Kelímky není třeba dopředu rezervovat. 
4.2. Kelímky budou Prodejci zapůjčeny ve výdejním místě v balení včetně přepravních boxů, na základě 

písemného předávacího protokolu podepsaného Prodejcem i Pořadatelem. 
4.3. Prodejce seznámí obsluhu s typem používaných kelímků na Festivalu.  
4.4. Prodejce kelímky neumývá, ale vrací je zpět Pořadateli.  
4.5. Prodejce zaplatí poplatek za servis a čištění kelímků, který činí 1,- Kč za použitý kelímek, není li v dohodě 

uvedeno jinak.  
4.6. Každý kelímek je zálohovaný 50 Kč. Vratná záloha je obsluhou vybírána pouze za první nápoj v kelímku, 

dále probíhá výměna použitého kelímku za čistý kelímek tzn. nový nápoj je podáván vždy do čistého 
kelímku. 

4.7. Prodejce přijímá na výměnu, nebo vrácení zálohy, pouze nepoškozený kelímek. Za poškození se 
považuje zejména ulomený klip, rozbitý (prasklý) kelímek, špinavý od bláta, polepený, poškrábaný či 
popsaný.  

4.8. V závěrečném vyúčtování je rozdíl mezi zapůjčenými a vrácenými nepoškozenými kelímky a boxy 
vyčíslen. Prodejce zaplatí na místě v hotovosti hodnotu záloh v případě chybějících kelímků či boxů, nebo 
mu bude vyplacena hodnota záloh za přebývající kelímky. 

5. Ochrana majetku, zdraví a bezpečnost 
5.1. Prodejce je povinen si zajistit ochranu zboží a majetku ve stánku, po celou dobu konání Festivalu.  
5.2. Prodejce je povinen dodržovat protipožární předpisy a stánek případně vybavit vhodným hasicím 

přístrojem a to v souladu předpisy o požární prevenci. 
5.3. Používá-li prodejce lahve s PROPAN BUTANEM, je povinen tuto skutečnost indikovat výstražnou 

tabulkou a zabezpečit provoz a skladování v souladu s platnými předpisy o požární prevenci.  
5.4. Prodejce ručí za škody na předmětech a zařízeních, které na festival přiváží, a které budou v Areálu 

instalovány nebo používány a za škody na životě, zdraví a majetku způsobené jejich užíváním. 
5.5. Prodejce odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů týkajících se zejména 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožárních, hygienických a účetních předpisů. Zejména je 
povinen vybavit stánek dezinfekční prostředky pro zákazníky.  

5.6. Pořadatel je oprávněn podmínit vstup prodejce do Areálu splněním všech mimořádných opatření 
vyhlášených vládou ČR pro konání hromadných akcí v souvislosti s epidemií koronaviru, a to včetně 
doložení dokladů (na vyzvání) o ukončeném očkování nebo negativním Covid-19 testu, bude li 
to platné nařízení vlády vyžadovat. 

5.7. Vstupem do areálu prodejce potvrzuje, že přebírá zodpovědnost za dodržování pokynů vyhlášených 
vládou ČR v rámci mimořádných opatření vyhlášených a platných v době konání festivalu v souvislosti s 
epidemií koronaviru a bude se řídit pokyny pořadatele festivalu. 

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto prodejním řádem se řídí příslušnými právními předpisy.  
V Mohelnici 30.7.2022 
MADALEN z.s.
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