
Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci se svými partnery  
(Zastupitelský úřad ČR v Rakousku, CzechTourism, CzechTrade a město Linec) 
připravuje v termínu 16. – 18. 5. 2019 velkou prezentaci regionu jižní Čechy 

formou prodejní akce.

Agentura CzechTrade na této akci koordinuje prezentace jednotlivých  
prodejců, jejichž varianty níže nabízíme.

Termín přihlášení nejpozději do 31. 12. 2018

Jižní Čechy, hostem v Linci
16.–18. 5. 2019

Südböhmen zu Gast in Linz

LINEC, RAKOUSKO



Prezentuji následující produkty. Preferovány jsou podnikatelské subjekty z regionu jižní Čechy.  
(uveďte prosím nové – inovativní produkty zvlášť – při prezentaci v médiích na ně bude extra upozorněno)

NOVÉ produkty:

• Varianta 1:  ■  cena 20 500,- bez DPH 
Dřevěný prodejní stánek 2x2 m – prezentace a přímá konzumace / prodej jídla a nápojů

Cena zahrnuje: náklady na montáž a demontáž prezentačního stánku. Připojení vody a elektřiny do max. výkonu 
16A na základě individuální dohody. Stánek je bez vnitřního vybavení.

• Varianta 2:  ■  cena 36 500,- bez DPH
Dřevěný prodejní stánek 2x4 m – prezentace a přímá konzumace / prodej jídla a nápojů

Cena zahrnuje: náklady na montáž a demontáž prezentačního stánku. Připojení vody a elektřiny do max. výkonu 
16A na základě individuální dohody. Stánek je bez vnitřního vybavení.

• Varianta 3:  ■  cena za 1 m2 zabrané plochy 3 000,- bez DPH
Prodejní plocha pro Food Trucks
Rozměr plochy a případné požadavky na přípojky elektrické energie a vody budou řešeny individuálně.

• Varianta 4:  ■  cena za 1 m2 zabrané plochy 2 000,- bez DPH
Nabídka stánkového prodeje – vlastní stánek / vizuální styl musí být schválen organizátorem akce
• Regionální potraviny 
• Nealkoholické nápoje 
• Rukodělné výrobky bez ukázek výroby 
• Nabídky subjektů cestovního ruchu

Rozměr plochy a případné požadavky na přípojky elektrické energie a vody budou řešeny na základě dohody  
s organizátorem akce.

• Varianta 5:  ■  bez finanční účasti, prezentační stánek hradí organizátor akce
Nabídka je určena pouze pro subjekty, které zajistí ukázku tradičních řemesel spojených s prodejem.  
Počet míst je omezen.

• Požadavek na další plochu:  ■  chtěl/a bych dodatečnou plochu o výměře ____m2 
Dodatečná prezentační plocha podle dostupných možností!

• Vlastní elektrické spotřebiče a požadavek na odběr elektrické energie:

Budu mít s sebou chladicí vitrínu: ano  ■  velikost _ _ _

     stojací vitrínu  ■ stolní vitrínu  ■ ne  ■

Budu mít s sebou ledničku:  ano  ■  velikost _ _ _  ne  ■

Požadavek na elektrickou energii (uveďte napětí a výkon): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tyto údaje je nutné uvést pro bezproblémové zajištění akce.

Zřízení elektrické přípojky do 16 A včetně normální spotřeby jsou zahrnuty v ceně – nadměrná spotřeba bude 
vyúčtována navíc. V případě potřeby si s sebou vezměte rozdvojku případně prodlužovací kabel.
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• Další objednávky – nutno objednat předem – bude účtováno dle přiloženého ceníku

Přípoj vody Gardena 1/2“:  ■ 
(přihlášení bezpodmínečně nutné – možné pouze na určitých místech, náklady za zřízení 100,00 € bez DPH)

Možnost nádobí, příp, myčky sklenic:  ■ 
(přihlášení bezpodmínečně nutné – náklady za zřízení podle náročnosti – budou teprve oznámeny)

Pro objednání ledniček, dřezů, skla, mycích košů, ochranných krytů k vitrínám, barových a pivních stolků 
kontaktujte organizátora akce.

MONTÁŽ STÁNKŮ

Větší montážní práce by měly být naplánovány již na den předchozí tj. na středu 15. 5. 2019: 
06:00 – 11:00 hod., příp. 19:00 až 22:00 hod., dle domluvy s organizátorem akce.

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 je možné zásobování a vybavení stánku od 6:00 hod., které musí být nejpozději v 9:00 
hod. ukončeno (končí doba pro zásobování v pěší zóně).

DEMONTÁŽ STÁNKŮ 
Sobota 18. 5. 2019 od 18 hod.

PRODEJNÍ A OTEVÍRACÍ DOBA 
Čtvrtek a pátek: 10:00 – 22:00 hod. 
Sobota: 10:00 – 18:00 hod.

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ 
Dostačující kapacitu parkování poskytují podzemní garáže v okolí. Nebudou vydávány žádné parkovací lístky.

DODATEČNÉ INFORMACE
• Používejte Vámi dovezené porcelánové nebo keramické nádobí a sklo. Alternativou je použití dřevěného  

příboru, příp. nádobí z kukuřičného škrobu. Je zakázáno používat plastové talíře a plastové kelímky. Osvědčilo se 
požadovat zálohu ve výši 2,00 € za sklenice a láhve, příp. talíře. 

• Osvětlení (neonové zářivky, reflektory, pracovní svítilny) stejně jako rozdvojky (odolné vůči vlhkosti) si zajistěte sami.

• Pokud potřebujete, vezměte si s sebou kanystry na vodu s kohoutkem (zapůjčení není možné).

• Všechny stoly a tržní stánky musí být opatřeny bílým ubrusem.

• Dbejte na živnostenská nařízení pro výčep nápojů a výdej jídel.

PŘEDPOKLADY ÚČASTI
• Řádné přihlášení probíhá prostřednictvím aktuálního přihlašovacího formuláře.

• Řazení přihlášek probíhá chronologicky dle data obdržení. Osoby zodpovědné za projekt si vyhrazují právo na 
rozhodnutí o Vaší účasti, právo na účast neexistuje. Do konce února 2019 obdržíte potvrzení o účasti a další 
informace o projektu. 

• Rozmístění stánků probíhá na základě zákonných, prostorových a technicko-zásobovacích předpokladů. Indivi-
duální přání mohou být proto zohledněna jen velmi omezeně, pouze v rámci daných možností.

• Vaše přítomnost je vyžadována po celou dobu konání akce tj. 
  Čtvrtek a pátek: 10:00 – 22:00 hod. 
  Sobota: 10:00 – 18:00 hod.

• Vystavovatelé mohou prodávat zboží na účelem vlastního zisku nebo být činní v oblasti gastronomie, přičemž  
je nutné dodržovat živnostenská nařízení a povinnosti, stejně jako hygienické předpisy. Jihočeská centrála  
cestovního ruchu nepřebírá žádnou zodpovědnost. 

• Prodejní ceny sortimentu musí odpovídat cenové relaci rakouských cen (zákaz dumpingových cen).

• Uhrazení předepsaného poplatku za stánek / plochu je nutné nejpozději do 14 dnů po obdržení faktury. 

• V případě odřeknutí Vaší účasti po 1. 2. 2019 nebude vrácen poplatek za pronájem stánku / plochy.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přesný název firmy

IČ, DIČ

Ulice, č.p.

Město, PSČ

Osoba zodpovědná za účast na akci

Telefon

Mobil

E-mail

Web

Turistická oblast

• Tímto se závazně přihlašuji na akci „Südböhmen zu Gast in Linz 16. – 18. 5. 2019“  
a zavazuji se splnit výše uvedené podmínky. 

Místo, datum………………………………………

Razítko firmy/Podpis………………………………………  

Organizátor akce si ponechává právo výběru prezentujících subjektů, stejně jako jejich rozmístění  
v místech prezentace.

Prezentující subjekty se odesláním přihlášky zavazují k plnění všech pravidel a předpisů akce.

Subjekty nabízející prodej potravin tímto potvrzují, že se seznámily s pravidly pro jejich prodej  
a zavazují se dodržovat všechny požadavky dle rakouského právního řádu.

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných  
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu  
obchodu na adrese výše a elektronicky na: 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf 
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