
Řád trhu SAMSmarkt 2018 v Zittau 
 
Vážený obchodníku, vážená obchodnice, 
 
velmi nás těší Váš zájem a přejeme Vám, aby jste při prodeji Vašich 
výrobků na našem mezinárodním trhu byli úspěšní. Z důvodu 
bezproblémové spolupráce Vás žádáme o d o d r ž e n í n í ž e u v e 
d e n ý ch b o d ů. 
 
Pro provoz stánku na trhu je povinné povolení. Povolení vydá organizátor na základě žádosti 
prodejce v podobě přihlášky. Uzávěrka přihlášek je dne 20.05.2018. 
 
Otevírací doba trhu: 9:00 - 16:00 

 
• Výstavba stánku probíhá 7:00 - 9:00. Předčasné uzavření a úklid stánku před 16:00 není 

možné. 
 

• Rozmístění stánků provádí výhradně pořadatel. 
 

• Odhlášení účasti musí být doručeno nejpozději 5 dní před termínem uskutečnění trhu 
SamsMarkt, v případě nemoci co nejdříve. 

 
• V případě neúčasti bez odhlášení bude účtován a vymáhán poplatek. 

 
• Obchodníci jsou povinni sami uklidit odpad vzniklý během prodeje. Odpadkové koše na 

hlavním a vedlejším náměstí k tomu nejsou určeny. 
 

• Obchodníci jsou povinni opustit prodejní místo čisté. 
 

• Příjezdové cesty a vstupy na hlavní i vedlejší náměstí musí zůstat přístupné. Parkování 
automobilů na obou náměstích s výjimkou prodejních vozů není povoleno. Pro obchodníky 
budou u pořadatele k dispozici parkovací karty, které budou vydány po složení vratné kauce 
ve výši 20 €. Parkovací místa jsou vyhrazena na parkovišti v ulicích Mandauer Berg a Breite 
Straße. 

 
• Platné předpisy, zvláště živnostenský zákon, ustanovení o označování cenovkami, zákon o 

potravinách, hygieně a stavební právo musí být dodrženy. 
 

• Stoly apod. si prodejce zajistí sám, na místě nebudou k dispozici. 
 

• Výčepní povolení si v případě potřeby obchodníci opatří u správy města na oddělení 
živností. 

 
• Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za bezpečnost produktů a věcí vnesených 

prodejci. Prodejci nemají nárok na náhradu škody vzniklé zrušením pořádání trhu. 
 
Poplatky: 
 
Prodejci na farmářském a řemeslném trhu: poplatek za běžný metr stánku: 4 € včetně el. 
energie. 
 
Poplatky budou vybírány v den konání trhu proti stvrzence. 
 
Zittau, 03.10.2017 
Tým SAMSmarkt 
z pověření města Zittau 


