
Příloha č. 2 
 

POKYNY POŘADATELE 
PRO JEDNOTNÉ VIZUÁLNÍ PROVEDENÍ PRODEJNÍCH STÁNKŮ 

 
Prodejce je povinen řídit se pokyny pořadatele specifikovanými v následujících bodech:  
 
1) ZÁKAZ VLASTNÍ HUDEBNÍ PRODUKCE  
Na prodejních místech a v rámci tržiště platí pro prodejce zákaz pouštění vlastní hudby a ozvučení 
stánku. 

2) ZÁKAZ UMISŤOVÁNÍ POUTAČŮ, NABÍDKOVÝCH LETÁKŮ aj. 
V prostoru tržiště platí zákaz umisťování vlastních poutačů, stojanů nebo nabídkových letáků. 

3) VIZUÁLNÍ PROVEDENÍ STÁNKŮ ZAPŮJČENÝCH POŘADATELEM  
Prodejce je povinen zachovat vnější vzhled stánku v provedení, ve kterém bylo předáno pořadatelem 
nebo ke kterému dal pořadatel předem souhlas.  
Je zakázáno realizovat nástavby stánku formou poutačů a umisťovat na vnější plochu stánku vlastní 
dekorace, nabídkové cedule a poutače mimo plochy k tomu vyhrazené nebo poskytovatelem předem 
neschválené.  
Pro umístění nabídky zboží jsou k dispozici primárně vyhrazené plochy specifikované v nákresech 
stánku níže. Prodejce je zde povinen dodržovat černobílou variantu provedení.  
Pokud chce prodejce využít vlastní dekorace, nabídkové cedule nebo poutače na vnější ploše 
stánku, má povinnost nechat si je předem odsouhlasit pořadatelem prostřednictvím fotografie, 
nákresu nebo grafického návrhu. Pořadatel má právo realizaci těchto vlastních dekorací, cedulí či 
poutačů nepovolit bez udání důvodu, případně požadovat přizpůsobení.  
 
Prodejce je povinen základní informace o nabízeném sortimentu formou vyvěšené nabídky 
realizovat i v angličtině. 
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