Provozní řád MONSTERA České Budějovice

Zaměření akce, termíny, prostory

1) Akce slouží k výměně a prodeji rostlin, sbírkových přírodnin, pěstitelských potřeb a odborné literatury.


Pronájem prodejních míst, registrace

1) Každý, kdo nabízí k výměně či prodeji zboží uvedené v bodě 1) (dále jen prodejce), je povinen si pronajmout prodejní místo. Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace zakázány.
2) Pronájem probíhá formou předplatného u pořadatele. Informace o výši předplatného podá pořadatel.
3) Přenechá-li prodejce své prodejní místo jinému zájemci, je povinen o tom informovat pořadatele.
4) Přejímka rezervovaných míst probíhá od 7:30 do 9:00 hodin. Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.
5) V době od 7:30 do 9:00 hodin bude do výstavních prostor umožněn bezplatný přístup pouze prodejcům a jejich asistentům, maximálně však 2 osoby ke každému prodejnímu místu. Osobám, které nemají pronajatý stůl nebude ve shora uvedené době umožněn volný přístup do výstavních prostor.
6) Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či organizačních změn na jiné místo.

Podmínky výměny a prodeje

1) Prodejce může obchodovat zboží pouze tak, aby neporušoval platné zákony České Republiky a aby dodržoval platné předpisy ČR a EU ( CITES, Nařízení EU, Zákon o ochraně přírody...)
2) Prodejce je plně zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé jeho přičiněním na prostorách a vybavení Domu kultury Metropol v  Českých Budějovicích.

Návštěvníci

1) Plné vstupné platí všichni návštěvníci ve věku od 16 let včetně.
2) Snížené vstupné platí děti ve věku od 6 do 15 let včetně. Informace o výši vstupného podá pořadatel.
3) Pro držitele průkazu ZTP a děti do 6ti let je vstup zdarma.
4) Návštěvník je plně zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé jeho přičiněním na prostorách a vybavení Domu kultury Metropol v  Českých Budějovicích.


Sankce

1) Jestliže orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (CITES, nař. EU, zák. o ochr. přírody) prodejcem, bude dotyčný z akce vyloučen bez náhrady.
2) Zjistí-li pořadatel nebo orgán inspekce ŽP, že prodejce porušil platné zákony či předpisy, může být dotyčný z akce vyloučen bez náhrady. 
3) Pořadatel akce se zříká jakékoliv odpovědnosti za porušení předpisů (CITES, nař. EU, zák. o ochr. přírody) a zákonů ČR prodejcem.

Všeobecné podmínky, vymezení pojmů

1) Na akci je možné propagovat jiné akce nebo výstavy pouze po dohodě s pořadatelem.
2) V prostorách konání akce je přísně zakázáno kouření.
3) Každý účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatelů.
4) Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání akce a po jejím skončení uveďte své prodejní místo do stavu, v jakém jste jej převzali.
5) Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.
6) Provozní řád je pro všechny účastníky akce závazný.
7) Účastníkem akce se rozumí všichni vystavovatelé, prodejci a návštěvníci.

Platnost provozního řádu

1) Tento Provozní řád je platný od 1. 1. 2023

