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Podmínky pro prodejce 

ABIFEST 2020 

1. Platné povolení živnostenského úřadu k výrobě a prodeji. 

2. Uhrazení účastnického poplatku na účet České abilympijské 

asociace, z.s. a to nejpozději do 31. 3. 2020. V případě neúčasti je 

poplatek nevratný. 

3. Prodejci budou vyrozuměni o účasti, případně neúčasti emailem, po 

setkání dramaturgické rady, nejpozději do 31. 1. 2020 

4. Prodejci se první den konání dostaví k zadnímu vchodu Enteria 

arény, Sukova třída 1735, Pardubice v 6:30-7:00 hod. Prodejní 

stánek musí být nachystaný nejpozději v 8:30.  

5. Dodržování prodejní doby a opuštění prodejního místa před koncem 

jen v případě úplného vyprodání zboží je vyžadováno s ohledem na 

návštěvníky. 

6. Prodejní doba po oba dny je 8:30-17:00. Po skončení prvního dne 

AbiFestu, lze zboží ponechat v aréně.  

7.  Pořadatel neodpovídá prodejci za ztrátu, zničení či jakékoliv 

poškození zboží, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího 

materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení nebo jiné poškození stalo 

před zahájením, během akce či po jejím skončení. 

8. Účastníci jsou povinni dodržovat dojednané body a pokyny 

organizátorů, stejně jako pořádek na vyhrazeném místě.  

9. Umístění stánku bude pevně stanoveno a nelze jej měnit. Počet 

vlastních prodejních stánků je omezen pouze na prodej před 

arénou. Pořadatel si vyhrazuje právo venkovní prodej neuskutečnit.  
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Cenové podmínky 

1. Ve vnitřním prostoru arény je zakázáno používat stánky. Prodejci 

mají možnost zapůjčení stolu 120 x 60cm za cenu 50Kč/den. Nebo 

využít stoly vlastní. 

2. Vlastní stánek může být umístěn pouze před hlavním vchodem do 

arény, kde bude mít prodejce předem určené místo. Poplatek za 

vlastní stánek činí u stánku do 2,5 m délky 300Kč/den, u stánku 

delšího než 2,5m činí poplatek 500Kč/ den.  

3. Poplatek za prodej s vlastními, nebo zapůjčenými stoly, je 

200Kč/den. V případě tvořivé dílny je prodejce od tohoto poplatku 

osvobozen. 

4. Elektrická přípojka 50Kč/den. 

5. Platba musí být provedena nejpozději do 31. 3. 2020 na účet 395 142 

33 79/0800. Variabilní symbol každý prodejce obdrží s potvrzením 

účasti.  

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru prodejců. Pořadí přihlášek ani účast 

na předchozích ročnících nejsou podmínkou výběru. Proti výběru se nelze 

odvolávat.  

 

Česká abilympijská asociace, z.s. se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákonu č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů. 

 

 


