
27. ročník festivalu Jičín - město pohádky ® 
 

 

1 

PRAVIDLA TRHU 
festivalu Jičín – město pohádky 2017 

 
 

1) Informace k vyplnění přihlášky a její odeslání 
 

a. Pokyny k vyplnění přihlášky 
 

Vysvětlení některých kolonek: 
 Počet osob ve stánku: uvádějte počet osob, které budou fyzicky přítomny u stánku po celou 

dobu, např. 2. 
 Termín účasti: zaškrtněte, v kterých dnech se zúčastníte. Vybírat můžete jednotlivé dny, ale i 

celou dobu (středa – neděle). Zvýhodněny budou stánky vícedenní. 
 Jedná-li se o produkty farmářské, BIO nebo regionální, uveďte: prodáváte-li takovéto produkty 

a máte je certifikované, napište vše. Stánky s těmito produkty jsou zvýhodněny. 
 Dětská dílna: zaškrtněte, zda se jedná jen o dětskou dílnu nebo zda provozujete dětskou dílnu i 

s prodejem výrobků. Zpoplatněné dětské dílny budou umístěny pouze na Husově ulici (v 
přihlášce zaškrtněte tuto zónu). 

 Přesný rozměr stánku/ů v metrech: Uvádějte přesné rozměry. V případě uvedení menšího 
rozměru nemůžeme garantovat bezproblémové umístění stánku. Pokud vlastníte stánek 
pojízdný s ojí, uvádějte rozměr bez oje. Délka oje se uvádí v přihlášce o řádek níže. 

 Požaduji zapůjčit stánek: pokud nemáte vlastní prodejní stánek, nabízíme možnost nájmu 
stánku za cenu 300 Kč/den/ks. Počet je omezený, aktuální dostupnost sdělí kontaktní osoba. 

 Požaduji připojení na vodu: připojení na vodu je možné pouze v zóně VN – A. Nutné je mít 
vlastní přívodní hadici o délce min. 50 metrů a potřebný ventil. 

 Umístění: popis jednotlivých zón naleznete v bodě 3. Vybrat musíte min. 3 zóny! 
 
V přihlášce nezapomeňte vyplnit všechny kolonky, jinak nebude přihláška přijata. Věnujte 
pozornost výběru zón. 

 

b. Povinné přílohy přihlášky 
 

Seznam povinných příloh: 
 výpis z živnostenského (obchodního) rejstříku, 
 min. 2 fotografie prodejního stánku, zboží, zařízení a příslušenství, 
 seznam nabízeného sortimentu, 
 ceník zboží. 

 

c. Odeslání přihlášky 
 

Vyplněnou podepsanou přihlášku a povinné přílohy zasílejte: 
 

i. písemně na adresu: 
Nadační fond Jičín – město pohádky 
Denisova 400 
506 01 Jičín 
(obálku označte heslem „TRH JMP 2017“) 

 
ii. nebo elektronicky na e-mail:  

trh@pohadka.cz 
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d. Uzávěrka přihlášek 
 

Uzávěrka došlých přihlášek je 30. června 2017. 
Rozhodnutí o výběru bude všem oznámeno na přelomu července a srpna. 
 
 

2) Kontaktní osoba pro TRH JMP 2017 
 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně vyplnění přihlášky, umístění (zón) a finančního plnění pište  
na e-mail: 
trh@pohadka.cz 

 

3) Zóny TRHU JMP 2017 
 

a. Zóna - Valdštejnovo náměstí 
 

 
  

VN – A1 
 Sortiment: občerstvení (slané, sladké), 

nápoje. 
 Možnost připojení el. energie a vody. 

VN – A2 
 Sortiment: občerstvení (slané, sladké), 

nápoje. 
 Možnost připojení el. energie. 

VN – B1 
 Sortiment: občerstvení (slané, sladké), 

nápoje. 
 Možnost připojení el. energie. 

VN – B2 
 Sortiment: ostatní zboží, sladké 

občerstvení. 
 Možnost připojení el. energie. 

VN – B3 
 Sortiment: ostatní zboží, sladké 

občerstvení. 
 Možnost připojení el. energie. 

VN – B4 
 Sortiment: ostatní zboží, sladké 

občerstvení. 
 Možnost připojení el. energie. 
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b. Zóna – Ryneček – nám. Svobody a Chelčického (spojka) 
 

 
 

RY - Ryneček 
 Veškerý sortiment. 
 Možnost připojení el. energie a vody. 

CHE - Chelčického 
 Sortiment: občerstvení (slané, sladké), 

nápoje. 
 Bez připojení el. energie. 

 

c. Zóna – Žižkovo náměstí 
 

 
 

ŽN – Žižkovo náměstí 
 Veškerý sortiment. 
 Možnost připojení el. energie. 



27. ročník festivalu Jičín - město pohádky ® 
 

 

4 

d. Zóna – Husova ulice 
 

 
 

HU – Husova ulice 
 Zpoplatněné dětské dílny a veškerý 

sortiment. 
 Bez připojení el. energie. 

 
Do přihlášky je nutné vybrat minimálně 3 zóny. Zpoplatněné dětské dílny jsou automaticky umístěny 
na Husovu ulici! 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek a umístění jednotlivých stánků s ohledem na 
technické požadavky a koncepci celého festivalu. 
Konkrétní umístění se dozvíte na webových stránkách www.pohadka.cz začátkem měsíce září 2017 
nebo přímo při příjezdu na místo konání trhu. 

 

4) Výběr prodejců 
 
Komise zasedne v průběhu měsíce července a rozhodne o výběru prodejců. Pořadatel si vyhrazuje 
právo výběru prodávaného zboží a zamítnutí přihlášky bez udání důvodu. 
Vybraným prodejcům bude zaslána smlouva s oznámením o přijetí a povolení k vjezdu. Zároveň bude 
přiděleno číselné označení, které bude sloužit k identifikaci prodejce a stánku při umístění. 
Prodejci, kteří nebudou vybráni, budou včas informováni telefonicky, e-mailem nebo dopisem.  

 

5) Pokyny při příjezdu a pravidla 
 

Příjezd prodejců a vyložení zboží u stánku je možné každý den od 6:00 do 8:30. Po této hodině nebudou 
další auta na náměstí vpuštěna! 
Odjezd prodejců a naložení zboží u stánku je možné: 

 středa - pátek od 18 hodin 

 sobota od 21 hodin 

 neděle od 16 hodin 
Všichni účastníci jsou povinni tyto lhůty dodržovat! 

 
Každý prodejce je povinen si vyzvednout REGISTRAČNÍ KARTU a označit si tímto svůj prodejní stánek. 
Tento dokument obdrží při příjezdu na Valdštejnově náměstí ve stánku označeném INFORMACE – TRH.  
Dále jsou prodejci povinni řádně označit prodejní místo v souladu s ust. § 17 odst. 7 a 8 zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), a zřetelně označit 
zboží cenami v souladu s cenovými předpisy nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně 
zpřístupnit. 
 

http://www.pohadka.cz/
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Konkrétní umístění se dozvíte na webových stránkách www.pohadka.cz nebo přímo při příjezdu na 
místo konání trhu ve stánku INFORMACE - TRHY. Místo bude vyznačeno identifikačním číslem prodejce 
i na místě prodeje a je neměnné. Prodejce, který umístí svůj stánek na jiné místo, bude pořadatelem 
vykázán z místa konání trhu. 

 
POVOLENÍ K VJEZDU do uzavřeného prostoru (ke svému prodejnímu místu) obdrží prodejce poštou 
spolu se smlouvou. Prodejce je povinen označit tímto svůj vůz. 
 
Prodejce musí ihned po vyložení zboží do stánku odjet na vyhrazená parkoviště (mapy k dispozici na 
webových stránkách nebo ve stánku INFORMACE - TRH. PARKOVÁNÍ VOZIDEL U PRODEJNÍHO MÍSTA 
JE ZAKÁZÁNO! 
  
PRODEJCE, KTERÝ POŽADUJE PŘÍPOJKU ELEKTRICKÉ ENERGIE/VODY, MUSÍ DISPONOVAT VLASTNÍM 
KABELEM/HADICÍ O MINIMÁLNÍ DÉLCE 50 METRŮ. 
 
PRODEJCI JSOU POVINNI UDRŽOVAT POŘÁDEK I V OKOLÍ SVÉHO PRODEJNÍHO MÍSTA. Veškerý odpad 
je prodejce povinen uklidit do popelnic, kontejnerů a po ukončení prodeje uvést místo do původního 
stavu. POKUD PRODEJCE PRODÁVÁ SORTIMENT, Z KTERÉHO VZNIKÁ ODPAD, JE POVINEN OPATŘIT 
SVŮJ STÁNEK VLASTNÍ ODPADNÍ NÁDOBOU. 
 
Prodejci jsou povinni nevystavovat, nenabízet a neprodávat rozlévané lihoviny, tj. alkoholické nápoje 
obsahující více než 15% objemových jednotek etanolu. 
 
Prodejce je povinen zabezpečit svůj stánek před poškozením nebo krádežemi. Za přenechání stánku na 
místě trhu přes noc zodpovídá plně prodejce. 
 
PÁSKY opravňující k sobotnímu vstupu do uzavřených prostor města si prodejce vyzvedne v pátek  
15. září 2017 na Valdštejnově náměstí ve stánku označeném INFORMACE – TRH. Počty jsou stanoveny 
dle zaslaných údajů v přihlášce. 

 

VEŠKERÉ ÚDAJE UVEDENÉ V PŘIHLÁŠCE, SMLOUVĚ A PRAVIDLECH JSOU ZÁVAZNÉ! 
V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ JE POŘADATEL OPRÁVNĚN VYKÁZAT PRODEJCE Z MÍSTA KONÁNÍ TRHU 

BEZ NÁROKŮ NA FINANČNÍ VYROVNÁNÍ! 
PRODEJCE JE POVINEN DBÁT POKYNŮ ORGANIZÁTORŮ A NESTAVĚT STÁNKY MIMO JIMI 
URČENÉ PROSTORY. POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO UMÍSTIT JAKÝKOLIV STÁNEK NA 

MÍSTO PODLE JEHO UVÁŽENÍ. 
 

6) PROVOZNÍ DOBA STÁNKU INFORMACE – TRH 
 

středa – sobota 

6:00 - 11:00 

13:00 - 15:00 

 

neděle 

7:00 - 9:00 
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