
 
       Pokyny pro prodejce - 2019 
 
 

1) Pořadatelem Farmářských trhů v Ivančicích (dále jen FT) je 
Kulturní a informační centrum Ivančice, sídlem Palackého 
náměstí 12, Ivančice, 664 91, IČ: 562 68 768, dále jen KIC. 
Pořadatelskou organizaci zastupuje pověřený pracovník KIC. 
 

2) Prodej na FT upravuje dokument „Tržní řád farmářských trhů      
v Ivančicích“, který je možno najít na stránkách KIC Ivančice. 
 

3) Pořadatel prohlašuje, že FT je řádně ohlášen na Krajské 
veterinární správě, která schválila Tržní řád farmářských trhů                
v Ivančicích a že konání FT povolila na své 4. schůzi dne            
11. února 2015 Rada města Ivančice. 
 

4) Prodejce se může FT zúčastnit pouze po řádném přihlášení, 
písemném potvrzení souhlasu s Tržním řádem FT a zaplacení 
registračního poplatku. Na FT je nutné se hlásit předem, nelze 
přijet v den konání FT bez předchozího přihlášení. 
 

5) Prodejce může k prodeji zboží využít stánek, motorové vozidlo, je-li 
k tomu upraveno, návěs nebo přenosné zařízení - stůl, lavice apod. 
Pokud má prodejce vlastní prodejní zařízení, musí být zhotovené 
ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu. 
 

6) Parkování vozidel prodejců není v prostoru FT dovoleno, kromě 
vozidel, která jsou uzpůsobena k prodeji zboží a ze kterých je 
prodej zboží uskutečňován. Ta mohou stát na místě po celou dobu 
FT. Vozidla však musí být v dobrém stavu, nesmí znečišťovat 
místo FT (např. unikáním oleje). Pořadatel má právo auto do 
areálu nevpustit, pokud nebude dodržena tato podmínka. 
 

7) Prodejcům doporučujeme po vyložení zboží využít k parkování 
svých vozidel parkovací místa za kostelem.  
 
 

8) Termíny trhů určuje pořadatel. 
 

 



9) FT se konají vždy v sobotu od 8.00 do 11.30 hodin. V den konání   
FT lze zahájit navážení zboží nejdříve v 6.00 hodin, pokud nebude 
prodejce na místě do 7.30 hodin, nebude mu prodejní místo 
v tomto termínu déle rezervováno. Vyklizení místa je třeba provést 
nejpozději do 13.00 hodin. 
 

10) Prodejce je povinen na místě setrvat až do skončení prodejní 
doby, tedy do 11.30 hodin, pokud není s provozovatelem 
dohodnuto jinak (např. v případě úplného vyprodání zboží).      
            

11) Prodejci mohou využívat sociální zařízení v kině Réna.  Zdroj 
užitkové i pitné vody je umístěn přímo v prostoru tržiště na 
Palackého náměstí. Zdroj el. energie zajišťuje dle potřeby 
pořadatel - prodejce je povinen uvést potřebu připojení v přihlášce. 
 

12) Registrační poplatky za účast na FT jsou vybírány na základě 
vystaveného příjmového dokladu na místě konání a to v celkové 
částce - dle počtu označených - objednaných termínů.  

         Úhradou poplatků dává prodejce jasně najevo svůj záměr se FT      
zúčastnit, což umožní pořadatelům lépe koordinovat počet 
prodejců a rozmanitost prodávaného sortimentu. 

         Také další poplatky (el. přípojka) jsou vybírány v den konání FT na 
místě v hotovosti. 
 

13)    Prodejcům nelze zajistit exkluzivitu - tzn. že sortiment, který 
nabízí, může být také předmětem nabídky jiného prodejce. V zájmu 
pořadatele ale je zajistit pestrost nabízeného sortimentu. Výběr 
prodejců je výhradním právem pořadatele. 

 
14)    Trh se koná za každého počasí. Špatné počasí není důvodem ke 

zrušení účasti ani navrácení poplatku. Poplatek bude vrácen pouze 
v případě, že FT zruší pořadatel. 

 
15) Prodejce zodpovídá za dodržení všech hygienických a právních   

norem při výrobě a prodeji svých produktů. 
 

16) Termíny trhů v roce 2018: 
 

2.3., 6.4., 4.5., 7.9., 5.10., 2.11.  + adventní pátek (bude upřesněno) 

 


