Závazné podmínky pro stánkový prodej
GASTROFESTIVAL KUTNÁ HORA, sobota 28. května 2022, 11‐18 hod.

Pořadatel:
Spolek pro obnovu vinařství na Kutnohorsku, z. s.
Jiřího z Poděbrad, Kutná Hora, IČO: 26649217

Organizace akce, registrace účastníků:
Lucie Kounická, lucie.kounicka@vinokutnahora.cz, 737 660 731
1. Základní informace:
Místo:
Barborská ulice, Kutná Hora
chrám sv. Barbory, Jezuitská kolej, Vorlíčkovy sady
Datum:
28. 5. 2022, 11 – 18 hodin
2. Další informace:
Gastrofestival se uskuteční již šestým rokem v samotném srdci historického centra Kutné Hory
– u chrámu sv. Barbory a Jezuitské koleje – na nejnavštěvovanějším místě celého města.
Akce proběhne v sobotu 28. května od 11 do 18 hodin a je koncipována jako přehlídka gastronomie
lokální i světové s důrazem na využití BIO a lokálních surovin (partnerem akce je již tradičně PRO‐BIO
– Svaz ekologických zemědělců). Proto na akci uvítáme lokální producenty a producenty BIO potravin
stejně jako řemeslné výrobce a další tematické výrobky především charakteru ruční výroby
a udržitelného stylu života.
Akce se uskuteční v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními.
Rádi bychom proto apelovali na tyto aspekty pro Vaši úspěšnou účast:
GASTRONOMIE:
‐ sestavení vhodné nabídky pokrmů pro tuto příležitost
‐ standardní i ochutnávkové porce
‐ podmínkou je využití BIO / lokálních surovin alespoň u jednoho z nabízených pokrmů
OSTATNÍ:
‐ rukodělné, řemeslné výrobky nebo výrobky podporující udržitelný styl života
Součástí festivalu bývá také chill‐out zóna pro rodiče s dětmi s výtvarnými dílnami a dětským koutkem
a kulturní program s hudebními vystoupeními, tematickými rozhovory a praktickými ukázkami, do
kterých se také po vzájemné dohodě můžete zapojit.
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3. Ceník
A) Restaurace a velké občerstvení
5.000,‐ Kč / 10 m2 + 500,‐ Kč za elektřinu
‐ podmínkou alespoň jeden pokrm z BIO suroviny nebo místních surovin
B) Pivovary
3.500,‐ Kč / 5 m2 + 500,‐ Kč za elektřinu
C) Místní restaurace
3.000,‐ Kč / 10 m2 + 500,‐ za elektřinu
D) Menší občerstvení jednodruhové
2.000,‐ Kč / 5 m2 + 500,‐ za elektřinu
E) Ostatní prodejci
1.500,‐ Kč / 5 m2 + 500,‐ za elektřinu
F) Regionální producenti, BIO producenti 500,‐ Kč / 5 m2 + 500,‐ za elektřinu
G) Regionální producenti RZ Kutnohorsko zdarma / 5 m2 + 500,- za elektřinu
4. Přihláška
Elektronická přihláška je k dispozici na www.gastrofestival-kh.cz
Při vyplňování přihlášky bude nutné vložit fotografii stánku / sortimentu.
Uzávěrka registrací je 15. května 2022. Vaši Přihlášku Vám písemně potvrdíme na Vašem uvedeném e‐
mailu a zašleme instrukce pro zaslání platby bankovním převodem za pronájem plochy.
Vaše konkrétní místo na akci bude stanoveno dle rozpisu v daný den po Vašem příjezdu.
5. Další informace a podmínky účasti
● Přijetí Přihlášky
Přijetí Přihlášky proběhne jejím písemným potvrzením. Samotné zaslání Přihlášky neznamená
automatické přijetí a tedy nárok k prodeji!
● Místo pro Váš stánek

Prodejní místo Vám přidělí organizátor. Přibližnou lokaci budete znát před konáním akce, konkrétní
místo Vám bude vymezeno na místě v den konání akce. Umístění stánku na jiném, než vymezeném
místě, bude považováno za neoprávněný zábor veřejného prostranství a bude tak i řešeno.
● Účastnický poplatek
je nutné zaplatit nejpozději do 15. května 2022. Pokud nebude poplatek zaplacen včas, nemůžeme
Vám garantovat objednané místo.
● Předpisy

Prodejní stánek je nutné označit v souladu s předpisy ČOI. Prodejci jsou povinni dodržovat požární,
hygienické, ekologické předpisy a protiepidemická opatření.
● Odpad
Odpad vzniklý z činnosti prodejce likviduje každý prodejce vlastními prostředky do připraveného
kontejneru. Preferujeme ekologicky odbouratelné obaly. Na všech prostranstvích je nezbytně nutné
udržovat přísnou čistotu (kontejnery budou na vyznačených místech) a dbát na nepoškozování
dlažby, mlatových cest a travnatých ploch. Prodejci občerstvení nesmí olejem znečistit plochu stánku a
jeho okolí ani vylívat olej do povrchové kanalizace! V případě manipulace s olejem je prodejce povinen
ochránit historickou dlažbu pod stánkem a v jeho okolí odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k jejímu
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znečištění a poškození (položení ochranné krytiny). V případě znečištění bude požadován poplatek za
čištění dlažby Technickými službami.
● Příjezd / odjezd

Příjezd:
Příjezd bude možný v sobotu od 7:00 hodin. Prodejce má povolení na místo prodeje vjet vozidlem,
vyložit potřebné vybavení a zboží a s autem neprodleně odjet. Parkovat je možné na standardních
parkovacích plchách ve městě. Parkování v Barborské ulici je zakázáno a nedodržení bude řešeno
s Městskou policií. Vjezd zásobovacích vozidel do areálu není během akce povolen! Akce začíná v 11:00
hodin, v 10:30 je třeba mít vše připravené a auta odparkovaná.
Odjezd:
Deinstalace stánků a odvoz vybavení je možný nejdříve po skončení akce v 18:00 hodin.

V případě dotazů jsem k dispozici.
Lucie Kounická
lucie.kounicka@vinokutnahora.cz
737 660 731
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