
ZÁMECKÉ VÁNOČNÍ TRHY DOBŘENICE 2022 
 

zamekdobrenice@gmail.com  

 

VYSTAVOVATEL – PRODEJCE 
 

Fakturační údaje  

 

Firma 

 

Fakturační adresa 

 

IČ  

 

DIČ 

 

KONTAKTNÍ OSOBA 

 

Jméno a příjmení 

 

Telefon 

 

Email 

 

INFORMACE K VAŠÍ PREZENTACI  
(bude uvedeno v seznamu vystavovatelů) 

 

Webové stránky 

 

Krátká anotace, popis Vašich služeb 

 
 

Všichni účastníci 
Mají nárok: 

-zařazení do seznamu vystavovatelů 

-propagace na sociálních sítích před konáním akce 

 

 

 

Plocha expozice 
A -  3.000,- prostor na stánek pro gastronomická zařízení  

 

B – 1.000,- prostor na stolek  ve vnitřních prostorech zámku určený jako dílna 

pro děti. 

mailto:zamekdobrenice@gmail.com


 

C – 600,- prostor na stolek pro propagaci a prodej mimo gastronomický 

sortiment (řemeslného sortimentu, či domácích výrobků) ve venkovních (1 

stolek šíře do 2m)  - možnost zapůjčit stůl, židle, stan níže  

 

 

 

CENA JE ZA OBA DNY 

 

 

 

minimální plocha je 1x2m. 

 Ve vnitřních prostorách je výška stánku limitována 3,5m vysokým stropem.  

 

o A poplatek – 3.000,- 
 

o B poplatek – 1.000,- (1 stolek šíře do 2m) VNITŘEK 
 

o C poplatek – 600,- (1 stolek šíře do 2m) VENEK 
 

 

 

 
 

 
 

 

Jaký je Váš hlavní obor 

 

o Gastronomie (cateringové společnosti, restaurace a bary, rychlá 
občerstvení…) 

 

o Stánkový prodej 
 

o Řemeslné služby 
 

o Program (umělci, moderátoři, atrakce, zábava…) 
o Domácí výrobky 

 

o Jiné:___________________________________ 
 

 



 

 

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 

 

 

 

Požadavek na stůl – cena 200,- za ks + bílý ubrus 100,- za ks 

 

o Ano – hranatý stůl s bílým ubrusem / rozměr stolu 180x74x75cm (dxšxv) 
/ cena 300,- 

 

o Ano – hranatý stůl / rozměr stolu 180x74x75cm (dxšxv) / cena 200,-  
 

 

o Ne – mám svůj stůl nebo stánek  
 

 

o Prosím zapůjčení stanu 3 x 3 m 1.400,-  
 

 

Požadavek na židle ( počet kusů) – cena 60,- za ks  

 

o 1ks – 60,- 
o 2 ks – 120,- 
o 3 ks – 180,- 
o 4 ks – 240,- 

 

 Šířka stánku (metry) 

 

 

Hloubka stánku (metry)  

 

 

Individuální / zcela atypická plocha napište vaši představu: 

 

 

 

Jak dlouhou dobu potřebuji na přípravu svého stolku: 

 

  

 

Poznámka – pro dotazy či upřesnění: 



 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

 

Místo konání akce: Zámek Dobřenice, č.p. 1   50325 

 

Datum konání akce: 19.11.2023  od 9 hodin   do 18 hodin 

                                  20.11.2023  od 9 hodin  do 16 hodin 

Z důvodu omezené kapacity míst bude každá nabízená služba regulovaná 

organizátorem. Pořadí bude bráno podle došlé přihlášky a zaplacené faktury. Při 

nedodržení termínu splatnosti faktury, bude místo nabídnuto dalším zájemcům.  

 

Vánoční trhy na Zámku v Dobřenicích jsou určeny pro širokou veřejnost, má 

tedy maloobchodní charakter. Vystavovatel bere na vědomí, že tento veletrh je 

prezentační i prodejní. Vystavovatel tímto podpisem souhlasí s podmínkami a 

zavazuje se tyto podmínky dodržet.  

 

Poplatek musí být zaplacen včas dle termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. Ta 

bude vystavena po obdržení závazné přihlášky. 

 

Fakturu za prostory vystavuje organizátor akce – Zámek Dobřenice 

 

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto 

formuláři.  

 

Bez souhlasu organizátora nelze v jakýchkoliv prostorách zámku zavěšovat či 

lepit nic na zdi, podlahu a na strop! 

 

Vystavovatel má právo propagovat své služby pouze na svém stánku. 

 

Cena pro spoluvystavovatele je 1.000,- Kč 

 

Vystavovatel si uvědomuje rozsah návštěvní doby a zavazuje se ji dodržovat 

(počátek i konec). Každý vystavovatel bude mít svůj prezentační prostor 

připraven v sobotu v 9 hodin 

Příprava je možná již v pátek?? ano 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY 

1.Organizátor  

 



Organizátorem akce je  Rodrigo Katschner 

                                      K parku 737 Praha 164 00 

                                      IČO: 612 72 701   DIČ: CZ5909141744 

Kontaktní osoba   Bertelsovám Romana   tel: 603 143 199 

 

2. Přihláška 

 

Přihláška je závazní po vyplnění formuláře a jeho odeslání. Přihlášku je také 

možné zasílat organizátorovi akce na email  zamekdobrenice@gmail.com 

Smluvní vztah vzniká potvrzením závazné přihlášky k účasti na výstavě. 

 

3.Platební podmínky 

 

Na platbu za pronájem výstavní plochy a služby uvedené na přihlášce k účasti 

obdrží vystavovatel fakturu, jejíž úhrada musí být provedena do data splatnosti. 

U služeb, jejíž výše není předem známa, provede organizátor vyúčtování 

dodatečně. Bez úhrady faktury není možné se jako vystavovatel zúčastnit – 

prosíme o předložení dokladu o platbě u prezence. Při prodlení s úhradou 

faktury je pořadatel oprávněn účtovat úrok z prodlení 18% a smluvní pokutu 

100,- Kč za každou upomínku.  

 

4.Přidělení plochy 

 

Organizátor má právo rozhodovat o umístění expozic ve výstavních prostorách a 

popř. z prostorových či technických důvodů objednanou výstavní plochu 

přemístit či zkrátit. Služby, které si vystavovatel zajišťuje sám nebo objedná jiné 

firmy, je nutné koordinovat s přípravnými pracemi organizátora. Ztvárnění a 

provoz expozice nesmí omezovat okolní expozice. Přidělená plocha nesmí být 

vystavovatelem dále pronajímána jakékoliv třetí straně. V průběhu výstavy 

provede pořadatel kontrolu skutečné rozlohy expozice. Zjištěný nad rozměr je 

vystavovatel povinen doobjednat a doplatit, nebo bez odkladu snížit rozsah 

expozice na objednanou rozlohu.  

 

5.Ztráty a pojištění 

 

Pořadatel nezajišťuje ostrahu objektu v době, kdy je výstava uzavřena. Pořadatel 

neodpovídá za ztrátu, zničení či poškození exponátů, zařízení stánku či jiného 

majetku vystavovatele, bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo 

před zahájením, během, či po skončení výstavy. Vystavovatelé mohou uzavřít 

pojistku a sjednat zvláštní ostrahu expozice.  

 

6.Stornovací poplatky 

 



V případě neúčasti bude vystavovateli účtován stornovací poplatek. V době od 

potvrzení přihlášky do 10 dnů před zahájením výstavy činí výši registračního 

poplatku 20%, v době od 10 dnů do 5 dnů před zahájením veletrhu činí 50% 

z celkové ceny objednávky a v době od 5 dnů a kratší před zahájením veletrhu 

včetně neúčasti na veletrhu samotné 100% celkové ceny objednávky. Ohlášení 

neúčasti se oznamuje písemnou formou, rozhodným dnem je den doruční 

pořadateli.  

 

7.Závěrečná ustanovení 

 

Vystavovatel může uplatnit reklamaci nejpozději do skončení posledního dne 

veletrhu, jinak jeho právo zaniká. V případě, že pořadatel nemůže v důsledku 

jím nezaviněných okolností (např. živelná pohroma, epidemie, úřední zákaz 

apod.) Zahájit výstavu, či zajistit smluvenou dobu trvání výstavy nebo zajistit 

výstavu na celé smluvené výstavní ploše, sdělí tuto skutečnost ihned 

vystavovateli, kterému tímto nepřísluší nárok na náhradu na náhradu vzniklých 

škod. Pořadatel je oprávněn zadržet již vystavovatelem zaplacenou část platby 

na úhradu vynaložených nákladů. Veškeré závazky pořadatele, které vyplývají 

z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele na výstavě, v tomto případě zanikají. 

Odeslání přihlášky pořadateli vystavovatel dává souhlas se zasíláním 

obchodních sdělení na adresy elektronické pošty. Tento souhlas lze písemně 

odvolat.  

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
1.Uděluji tímto souhlas …Zámku Dobřenice. 

Aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 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 „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a 

příjmení, popřípadě obchodní firma (název společnosti), bydliště (ulice, 

č.p./č.o., město, PSČ, stát) nebo sídlo (včetně IČ, DIČ), e-mailová adresa, 

telefonní číslo 

 

2. Výše uvedené osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a 

zpracovávány pro následující účely a určenou dobu: 

-plnění smluvních vztahů (po dobu poskytnutí plnění) 

-splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační) (po dobu 10 

let) 

-marketingové účely (zasílání obchodních a reklamních nabídek) (po dobu 3 

roky) 

-zasílání oznámení Správce 

 



3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí 

osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například 

zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. Máte právo na 

přístup se všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, 

výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u 

Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Rovněž smíte podat 

stížnost u státního dozorovaného úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních 

údajů.  

 

 

 

 

SOUHLASÍM 

 

 

 

 
 


