Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Bystřických farmářských trhů 2020
Pořadatelem Bystřických farmářských trhů je město Bystřice. Trhy se konají v centru města v ulici Syllabova.
Pro rok 2020 schválila Rada města Bystřice tyto termíny trhů: pátek 8. 5., v sobotu 27. 6., 22. 8., 12. 9., 24.
10., vždy od 8.00 – 12.00 hodin. Prodejce je povinen registrovat se vyplněním Registračního formuláře,
který je přílohou Organizačního řádu a uhradit poplatek spolu s cenou za el. přípojku nejpozději 10 dnů
před konáním trhů na účet města Bystřice č. 19-0320036379/0800, VS: 2141 (do poznámky je nutné uvést
jméno nebo název firmy odesílatele (prodejce).
Způsob prodeje: - Pořadatel si v tomto roce neúčtuje platbu za pronájem prodejního místa ani za případné
zapůjčení prodejního stánku. Počet prodejních stánků je omezen, doporučuje se přivézt si vlastní prodejní
stánky či jiná zařízení k prodeji určená. - Na základě předchozí domluvy zajistí pořadatel připojení ke zdroji
elektrické energie (230V/16A), za což je stanovena jednotná částka 50 Kč (pro připojení je povinné předložit
revizi elektrických zařízení).
Prodejci i pořadatel mají nyní za povinnost kromě Tržního řádu dodržet i bezpečnostní nařízení vydaná
Vládou ČR na základě shody mezi Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a obchodu a
Ministerstva zdravotnictví, které upravují povinnosti účastníků trhu ve snaze zamezit šíření nákazy Covid
-19.
Prodejci budou mít umožněno parkovat v blízkosti tržiště. Jsou proto povinni dbát pokynů pořadatele.
Příprava prodejního místa určeného organizátorem je umožněna v čase od 7.00 – 8.00 hodin. Pořadatel
toto místo označí číslem. Prodejce je povinen setrvat na prodejním místě do 12.00 hodin a zajistit optimální
množství zboží k prodeji, případně zvážit možnost doplnění. Výjimky se budou řešit individuálně s
pořadatelem. Po 12.00 hodině bude probíhat úklid a po předání prodejního místa pořadateli bude umožněn
odjezd prodejců. Těm, co budou předávat zapůjčené prodejní stánky, bude předání zajištěno individuálně
domluvou na místě.
Během konání některých trhů může být pořadatelem zajištěna hudební produkce, případně jiný kulturní
program dle organizačních možností pořadatele.
Organizační řád Bystřických farmářských trhů schválila Rada města Bystřice v souladu s ustanovením § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 2010/12.5.2020/Ma ze dne 12.05.2020.

Kontaktní osoba pořadatele:
Alexandra Malknechtová, mob.: 720 978 905, e-mail: alexandra.malknechtova@mestobystrice.cz
Bližší informace naleznete zde: https://www.mestobystrice.cz/volny-cas/farmarske-trhy/
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