Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1

Vnitřní předpis
Prodejní řád
V areálu Střední školy zahradnické, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 je možné při
příležitosti prodejní výstavy Kopidlenský kvítek ve vymezeném prostoru vystavovat, prodávat
zboží a poskytovat služby, kde mohou především výrobci, event. jiní, jimi určení prodejci
(dále jen „prodejci“, na základě písemného pověření výrobce) prodávat v tržním řádu
stanovený čas své výrobky, rovněž stanovené tržním řádem.
Prodejní místo
Rozmístění prodejních míst je určeno plánkem. Prodejní místo musí být na vhodném, trvale
viditelném místě označeno číslem stánku (prodejci vydá škola), jménem a příjmením,
popřípadě obchodní firmou provozovatele – fyzické osoby nebo názvem popřípadě obchodní
firmou u provozovatele – právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele. Prodejce je
povinen dodržovat tržní řád a obsadit pouze takové tržní místo, které mu bylo přiděleno.
Čistota a bezpečnost
Při prodeji zboží a poskytování služeb jsou prodejci povinni:
a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků
c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na správcem určené místo utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií odpadů.
d) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném školou v souladu s místní
úpravou provozu na pozemních komunikacích na základě příslušného povolení
Prodejní sortiment
Prodej v areálu školy je určen převážně pro výrobky z domácích (českých) farem a výroben,
tedy výpěstky a výrobky pocházející převážně z domácí (české) produkce vztahující se
k oboru zahradnictví, rukodělné nebo řemeslné výrobky. Podíl těchto výrobků v prodejním
místě musí přesahovat 70%.
živý rostlinný materiál, sušené květiny a vazba, výrobky z přírodních materiálů,
zahradnické potřeby (semena, hnojiva, substráty, aranžovací potřeby, nářadí apod.),
zahradní mechanizace, zahradní nábytek,
ovoce a zelenina, přírodní včelí a bylinné produkty, koření, bylinky, čaje, mošty, biopotraviny
a domácí potravinářské výrobky, ručně zdobený perník,
zahradní a umělecká keramika, řemeslné výrobky z keramiky, skla, dřeva, kovu, textilu,
proutí, kamene apod.,
pracovní obuv a oblečení.
Škola si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment
nebo jeho část z prodeje vyloučit.
Otevírací doba prodejního místa
Prodejní místo je otevřeno v sobotu od 9:00 do 17:00.
Povinnosti prodejce
Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na
ně vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle
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platných předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o
zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.
Doprava a parkování
Parkování je prodejci povoleno na určených – vyhrazených místech školou. Každé vozidlo
prodejce musí být viditelně označeno příslušným povolením, které prodejci vydá škola.
Přihláška
Přihlášky zasílejte na adresu:
KOPIDLENSKÝ KVÍTEK - výstava
Střední škola zahradnická
náměstí Hilmarovo 1,
KOPIDLNO 507 32
Nebo e-mail:
KKvitek.vystava@seznam.cz
Poplatek
A. Ceny za pronájem výstavní plochy :
- venkovní plocha
malý stánek 1 – 3m2
střední stánek 4 – 7m2
velký stánek 8 – 15m2
nad 15 m2

400,-Kč
700,-Kč
1000,-Kč
3000,-Kč

- krytá plocha ( pavilon, zámek, sportovní hala )
malá učebna, 1/2 velké učebny
velká učebna
sportovní hala do 5 m2
sportovní hala 5- 8 m2

500,-Kč
1000,-Kč
600,-Kč
800,-Kč, každý další metr2 200,-- Kč

(větší prostor nelze poskytnout)
Ceny platí pro sortiment:
živý rostlinný materiál, sušené květiny a vazba, výrobky z přírodních materiálů,
zahradnické potřeby (semena, hnojiva, substráty, aranžovací potřeby, nářadí apod.),
zahradní mechanizace, zahradní nábytek,
ovoce a zelenina, přírodní včelí a bylinné produkty, koření, bylinky, čaje, mošty, biopotraviny
a domácí potravinářské výrobky, ručně zdobený perník,
zahradní a umělecká keramika, řemeslné výrobky z keramiky, skla, dřeva, kovu, textilu,
proutí, kamene apod.,
pracovní obuv a oblečení.
U prodejců občerstvení apod. se cena za pronájem plochy zvyšuje o 50% ze standardní ceny!
U prodejců, jejichž sortiment nesplňuje podmínku vyššího než 70% podílu produkce
vztahující se k oboru zahradnictví, rukodělných nebo řemeslných výrobků se cena za
pronájem plochy zvyšuje o 200% ze standardní ceny!
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B. Přípojka el. proudu……………200,-Kč
C. Vjezd vozidla a parkování na určeném místě v areálu výstaviště 100,-Kč
Parkování: 1 vozidlo
100,-- Kč
přívěs
100,-- Kč
další vozidlo
500,-- Kč
Poplatek za pronájem výstavní plochy odpovídající rozměrům uvedených v přihlášce a
nabízenému sortimentu, včetně případného poplatku za elektřinu, vjezd a parkování, hradí
prodejce do data uvedeného na přihlášce bankovním převodem nebo složenkou na účet školy.
Na platby v pozdějším termínu nebude brán zřetel.
Prodejce či vystavovatel, bez řádně uhrazených poplatků ve stanoveném termínu na výše
uvedený účet, nebude vpuštěn do areálu výstaviště.
Prodejci, který velikostí stánku překročí objednanou (zaplacenou) plochu bude na místě
vyúčtován doplatek.
Mapka výstaviště s podrobným plánem rozmístění vystavovatelů bude k dispozici na
internetových stránkách školy nejpozději 2 dny před konáním prodejní výstavy.
Prodejcům, jejichž sortiment nebude odpovídat zboží uvedenému v přihlášce, bude žádost o
účast na výstavě v příštích letech zamítnuta!
Ostatní
Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní
místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči škole jsou tímto
vyloučeny.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání.

V Kopidlně dne 10.září 2018

Ing. Lenka Nosková
ředitelka školy

