Dvůr - Provozní řád
Základní popis prostoru Dvůr
Dvůr je prostorem pro setkávání lidí, nakupování a příjemného trávení volného času. Je to také
vymezené místo pro prodej a poskytování služeb v souladu s provozním řádem.
Prodejní stánek a prodejní místo
Prodejce má od provozovatele tržnice pronajatý jednotný stánek. Pokud si prodejce přeje využívat
vlastní stánek, musí být jednotný barevností, tvarem a charakterem prodejního prostoru Dvora.
Instalaci, deinstalaci, dopravu i uskladnění vlastního stánku pak zařizuje prodejce ve vlastní režii.
Rozmístění stánků určí provozovatel. Prodejní místo musí být označeno viditelně jménem a
příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele.
Prodejní sortiment
Na tržišti může prodávat každý, kdo splňuje druhem svého zboží charakter a cíle prostoru Dvůr. V
prostoru Dvora se mohou prodávat především výrobky z domácích farem, domácí a rukodělné
výroby, originální a netradiční výrobky. Zahraniční produkty je možné prodávat výjimečně na
základě předchozí dohody s pronajímatelem, nebo na speciálních trzích, jejichž charakter určí
pronajímatel.
Otevírací doba a příjezd do prostoru
Prostor je otevřen v úterý, středu a pátek od 9:00 do 18:00. Při pořádání speciálních událostí bude
provoz přizpůsoben jednotlivé akci. Příjezd autem do areálu je možný od 7:30 do 8:45. Vjezd do
prostoru Dvora je možný jen na dobu nezbytně nutnou. Žádné auto nesmí být v prostoru po 9:00.
Podmínky a etika prodeje
V prostoru Dvora je možno prodávat jen po uzavření smlouvy s provozovatelem. Prodejce podepíše
nájemní smlouvu nejpozději v den konání trhu, ještě před začátkem otevírací doby. Smlouva je
uzavřena minimálně na jeden trh. Po domluvě s provozovatelem si může prodejce pronajmout místo
na dobu určitou a předplatit zvolené místo prodeje. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat
ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.
Čistota, bezpečnost a etika prodeje
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni dodržovat základní pravidla
čistoty, udržovat čistotu prodejního místa a okolí, k prodeji a nabídce zboží používat prodejní
zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu. Veškeré prodávané
zboží musí být viditelně označeno cenou. Prodejce odpovídá za dodržování všech speciálních
předpisů pro prodej svého zboží či služeb. Na konci prodejního dne prodejce předá prodejní místo v
převzatém stavu a čisté.
Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel prostoru Dvůr si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment jednotlivých výrobců a v
případě nevhodnosti zboží z prodeje vyloučit. Provozovatel je povinen zajistit otevření areálu a
možnost přípravy prodejního místa.
Zodpovědnost za škodu
Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je
předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči správci jsou tímto vyloučeny.
Zázemí (voda, elektrika, WC, odpad)
V prostoru Dvora jsou prodejcům a návštěvníkům k dispozici toalety s příslušenstvím. Elektrický
proud je rozveden do stánku po předchozí domluvě s provozovatelem.
Dvůr – nejen tržiště (Bindr Marek, Kopecký Pavel)
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