Dobrý den,
předem bych Vám chtěl poděkovat za Váš zájem o náš festival Mezi ploty 2017. Velice nás
to těší.
Poskytnutí místa ke stánkovému prodeji bude probíhat stejným způsobem, jako tomu bylo i
minulý rok, až na pár drobných změn.
Systém spočívá ve stejném způsobu jako je tomu i u aukce, v příloze zasílám vyvolávací ceny
pro jednotlivý druh sortimentu, je možné, že budete nabízet něco jiného a v seznamu to
nebude zařaditelné, v tom případě vše vyřešíme individuálně. Na konci termínu budou
vyhlášeni vítězové s nejlepší nabídkou, tudíž nejvyšší nabídnutou cenou a bude jim poskytnut
prostor pro stánkový prodej. Tento systém byl zvolen proto, abychom mohli výherci pro daný
sortiment nabídnout exkluzivitu a mohli zamezit případu, kdy někdo bude nabízet podobný či
stejný druh produktu, to platí jen pro sortiment s jídlem.
Festival probíhá v komplexu léčebného zařízení Bohnice tudíž je zde přísný zákaz prodeje
alkoholických nápojů. Stejně jako loňský rok má, jakožto jeden z hlavních sponzorů,
exkluzivitu na prodej nealkoholických nápojů Staropramen. Oproti loňskému roku je již
prodej kávy prodán a tímto se omlouvám všem, kteří měli o tento produkt zájem. Jediné, co
mohu ohledně nápojů nabídnout, je místo pro čajovnu.
Budou až 4 lokace, kde se bude nabízet prostor pro stánkový prodej. Výherce v rámci
exkluzivity bude mít možnost využít až 4 lokace najednou. Jediné v čem se bude cena
navyšovat bude cena za odběr el. energie.
Odběr el. energie je 20 Kč za 1kW/h bez DPH.
Soutěž bude probíhat do 15. 4. 2017. Vyhlášení vítězů bude do dne 25.4. 2017. Udělení
smluv a zaslání s dodatečnými informacemi proběhne do 9. 5. 2017. Příjem platby do 16. 5.
2017, po tomto termínu budou všechny nezaplacené pohledávky vyřazeny, pokud nebude
individuálně domluveno něco jiného.
Nastanou-li jakékoliv změny, budu Vás neprodleně informovat.
Prodávající ručí za škody na předmětech a zařízeních, které na festival MP přiváží a které
budou v areálu PNB instalovány nebo používány a za škody na životě, zdraví a majetku
způsobené jejich užíváním. Doporučujeme mít uzavřenou vhodnou pojistnou smlouvu.
V případě jakýkoliv nejasností nebo potřebě dalších informací využívejte tento email. Budu se
snažit na ně v co nejkratší době odpovídat.
S pozdravem tým Mezi plotů

