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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
k účasti na stánkovém prodeji  

v rámci akce Hejnické slavnosti 2023 pořádané Městem Hejnice 

1. – 2. července 2023 
 

 

Jméno a příjmení, název firmy:..............................................................................................................  

 

 

Trvalé bydliště, sídlo firmy: ....................................................................................................................  

 

Ulice: .................................................. PSČ, město:  ................................................................................  

 

Místo podnikání: ...................................................................................................................... 

 

IČ:  ....................................................  DIČ: ..............................................  

 

Kontakt na odpovědnou osobu: 

 

Jméno a příjmení: .................................................................................................................... 

 

Tel.: ..................................... E-mail: ................................ ……………….. 

 

 

Popis sortimentu, který budete prodávat: .............................................................................................  

 ..........................................  ........................................................................................................................  

 ..........................................  ........................................................................................................................  

 ..........................................  ........................................................................................................................  

 ..........................................  ........................................................................................................................  

 

A) Informace: 

 

Velikost pronajímané plochy m2, šířka x hloubka (stánku vč. zázemí, příslušenství, přesahující střechy,  

oj, stojan, slunečník, přístup kolem stánku apod.):  

 

................................................. ..................................................................................................................  

 

Chcete poskytnout elektřinu (cca 500 Kč/víkend)? ANO x NE * 

Elektrické spotřebiče (počet, druh, příkon, vlastní elektrocentrála):  

 ..........................................  ........................................................................................................................  

 ..........................................  ........................................................................................................................  

 ..........................................  ........................................................................................................................  

 

 

B) Uveďte SPZ a typ automobilu, kterým přijedete: 

 .......................................... . .......................................................................................................................  

Musí stát automobil za stánkem? ANO x NE *     Poplatek za automobil za stánkem 300 Kč/víkend 

Místa s touto možností jsou omezená jen pro určité lokality prodejních ulic. Poplatek neplatí v případě 

ploch bývalého Perunu a stávajících komunikací.  
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V zelené zóně řemesel nelze mít auta u stánků mimo výjimečných povolení. 

Uveďte rozměr automobilu (šířka x délka) v případě, že jej požadujete mít za stánkem: 

 .......................................... . .......................................................................................................................  

 

C) Minulého ročníku jsem se zúčastnil(a)     ANO / NE * 

 

Prohlašuji tímto, že výše uvedené údaje jsou platné a aktuální. Souhlasím s jejich použitím a zveřejněním k 

účelům zpracování pořadatelem, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/379 z 27. 

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v platném znění. 

 

 

Podpis, razítko: ……………………. .............................................................  

 

 

V  ......................................  dne  ................  

Příjem přihlášek a informace: 

Přihlášky zasílejte do 28. 2. 2023  

k rukám paní Lenky Hradilové, tel. 483 034 571, +420 702 655 236,  

e-mail: lenka.hradilova@mestohejnice.cz   

doručovací adresa: Městský úřad Hejnice, Nádražní 521, 463 62 Hejnice, dat. schránka: 6rsbedk 

Seznam povinných příloh: 

- výpis ze živnostenského rejstříku nebo živnostenský list 

- fotografie prodejního stánku, zařízení a příslušenství 

- seznam a fotografie nabízeného sortimentu  
 

 

➢ Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu. 

 

➢ Seznam vybraných prodejců bude od 3. dubna vyvěšen na stránkách 

www.mestohejnice.cz, kde si mohou zájemci o prodejní místo svou účast na 

slavnostech ověřit.  

 

➢ Pořadatel zašle vybraným prodejcům vyrozumění o přijetí pouze v případě, že 

předloží e-mailovou adresu.  

 

➢ Vybraní prodejci jsou povinni do 30. dubna 2023 zaplatit poplatek za prodejní 

místo na účet č. 19 – 0984938359 / 0800 s nutným variabilním symbolem, který bude 

uveden na zveřejněném seznamu přijatých prodejců. V případě nezaplacení 

poplatku se registrace ruší. 

 

➢ Zájemci o prodejní místo, kteří nebudou uvedeni na seznamu vybraných, se 

pokládají za odmítnuté.  
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Závazné podmínky pro stánkový prodej na Hejnických slavnostech 
 

Pořadatel akce: 

Město Hejnice  

Nádražní 521 

463 62  Hejnice 

IČ: 00262803, DIČ: CZ00262803 

č. ú.: 19-0984938359/0800 

telefon: 482 322 211 

e-mail: info@mestohejnice.cz  

datová schránka: 6rsbedk 

__________________________________________________________________________________ 

Obsah: 
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1. Základní informace 
 

Hejnické slavnosti jsou tradiční kulturní akcí, která se koná první víkend v červenci. Prostor pro pódium 

s kulturním programem v centru Hejnic nabízí sousední lokalitu parčíku vyhrazenou pro řemeslníky a výrobce. 

Návštěvnost akce se pohybuje kolem 12 – 15 tisíc lidí za oba dny, kdy nejvíce lidí prochází hlavně stánkařské 

ulice bez vstupného. Stánky jsou umístěny dle sortimentu, rozměrů a potřebnosti elektřiny. Akce je 

prezentována v tisku, rozhlase, na billboardech, internetu a sociálních sítích. 

Opět probíhá systém povinných rezervací, který zaručí prodejní místa konkrétním prodejcům. Registrace s 

platbou poplatku a kauce předem je nutnou podmínkou Vaší účasti.  

Poplatek za prodejní místo je vratný pouze při zrušení rezervace do 14 dnů před konáním akce. 

Platbu proveďte až po zveřejnění Vaší registrace na webových stránkách města Hejnice dle instrukcí 

uvedených na přihlášce. 

Více informací včetně map, fotografií lokalit a organizačního řádu můžete průběžně sledovat na webových 

stránkách Města Hejnice – www.mestohejnice.cz či případně na Facebooku – Hejnické slavnosti. 
 

2. Specifikace prodejních ploch 
 

Z - zelená: Prodejní plocha v parčíku před kostelem 

Poloha: mimo uzavřený prostor pódia, parčík před kostelem 

Podklad: dlažba nebo trávník 

Výhoda: jsou zde umístěny pouze stánky s řemesly, přístupová cesta ke kostelu, oáza klidu 

Nevýhoda: omezené zdroje elektřiny, vysoká intenzita stánků a nemožnost parkovat vozidlo u stánku 

Příjezd: příjezd a odjezd je možný pouze po povolené trase a v určeném časovém intervalu. Po příjezdu je  

             nutné vyložit zboží a ihned s autem odjet na některá z přilehlých parkovišť. 

Cena:    800 Kč za 3,5 m stánku s řemeslem – cena za víkend 

            2.200 Kč za 3,5 m stánku s občerstvením – cena za víkend 
 

B - bílá: Prodejní plocha v Klášterní ulici 

Poloha: mimo uzavřený prostor pódia, komunikace od hlavní křižovatky ulic Jizerské a Klášterní u pošty až 

k parčíku před kostelem 

Podklad: zámková dlažba, asfalt, trávník 

Výhoda: v centru dění, velká koncentrace návštěvníků, přímý směr migrace návštěvníků, někde možnost 

umístění auta za stánkem, velká hloubka určitých stání 

Nevýhoda: nerovný terén v části, sloupy veřejného osvětlení, některá místa jsou v mírném svahu, omezené 

zdroje elektřiny, nemožnost příjezdu či odjezdu uprostřed akce 
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Příjezd: příjezd a odjezd je možný pouze po povolené trase a v určeném časovém intervalu. Po příjezdu je  

              nutné vyložit zboží a ihned s autem odjet na sousední parkoviště, pokud není povoleno parkování za   

              stánkem. 

Cena: 1.200 Kč za 3,5 m stánku – cena za víkend 

          2.200 Kč za 3,5 m stánku s občerstvením – cena za víkend 
 

M - modrá: Prodejní plocha v Lázeňské ulici 

Poloha: mimo uzavřený prostor pódia, komunikace od hlavní křižovatky ulic Jizerské a Lázeňské u pošty 

k základní škole, k lunaparku 

Podklad: zámková dlažba, asfalt 

Výhoda: v blízkosti atrakcí lunaparku, široká a rovná ulice, dostupnější zdroje elektřiny 

Nevýhoda: sloupy veřejného osvětlení, hlučnější prostor, dále od kulturního pódia 

Příjezd: příjezd a odjezd je možný pouze po povolené trase a v určeném časovém intervalu. Po příjezdu je  

              nutné vyložit zboží a ihned s autem odjet, pokud není povoleno parkování za stánkem. 

Cena: 1.200 Kč za 3,5 m stánku – cena za víkend 

          2.200 Kč za 3,5 m stánku s občerstvením – cena za víkend 
 

3. Přihláška 
 

Zájemci o prodejní plochu musí odeslat kompletně  vyplněnou přihlášku  s povinnými přílohami. Nekompletní 

přihláška bude stornována bez náhrady.  

Seznam vybraných stánkařů bude vyvěšen na webových stránkách města. Pořadatel nebude odmítnutým 

uchazečům zasílat vyrozumění.  
 

4. Podmínky a organizace 
 

• Do Klášterní ulice se vjíždí již v pátek od 18:00 do 22:00 hod a v sobotu od 5:00 do 8:00 hod. Do 

Lázeňské ulice bude umožněn vjezd v pátek až od 23:30 hod. Až od té doby je také možnost stavět 

stánky. Je třeba co nejdříve z automobilů vybalit vše potřebné pro prodej a prezentaci a poté odjet 

vozidly, pokud není povoleno parkování za stánkem.   

Je zakázáno nocovat nebo parkovat vozidla na jiných prodejních místech než je určená rezervace 

a to i v případě pozdějšího příjezdu v nočních hodinách. V případě nedodržení se vystavujete 

pokutám ze strany Policie a vykázáním z akce. 

• Prodejce se zavazuje být přítomen na prodejním místě po dobu konání akce. 

• Parkování je možné na vyznačených parkovacích místech v okolí akce.  

• Prodejci musí dodržovat prodejní sortiment, který uvedli v přihlášce. Na akci budou probíhat pravidelné 

kontroly. 

• V případě přípravy a prodeje smažených, pečených, grilovaných a rožněných masných výrobků, které 

mohou znečistit dlažbu nebo silnici, je prodejce povinen doplnit využitou plochu vhodnou krytinou 

v potřebném rozsahu a provádět pravidelný úklid. Jinak nebude vrácena kauce za úklid.  

• Vratná kauce za úklid místa po stánkovém prodeji a slušné chování vůči pořadatelům je pro všechny 

500 Kč/prodejce. Částka bude prodejci vrácena na základě fyzického předání uklizeného prodejního 

místa pořadateli po skončení prodeje. Předání prodejního místa lze v časech v sobotu od 18 do 20 hod 

a v neděli od 16 do 19 hod na základě telefonické domluvy s pořadatelem. V případě nepředání nebo 

neuklizení místa či nevhodného chování uvedená částka zálohy propadá pořadateli bez náhrady. Vratné 

kauce budou zasílány zpět převodem na účet prodejce do 14 dnů po skončení akce. Na místě se 

v hotovosti nevrací! 

• Umístění označení prodejce a ceníků na prodejní zařízení je povoleno pouze z celé čelní strany 

prodejního stánku.  

• Odpady, které vznikly při prodejní činnosti a jejichž jsou prodejci původci, likvidují na své vlastní 

náklady. Je třeba dodržovat pořádek a po ukončení akce uvést své prodejní místo do původního stavu. 

V těsné blízkosti akce je několik velkokapacitních kontejnerů na odpad, kam lze odpad bezplatně 

odložit. 
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Prodejce svou účastí na Hejnických slavnostech souhlasí se závaznými pokyny pro prodej. Nedodržení 

sortimentu uvedeného na přihlášce nebo výměna s jiným prodejcem bez souhlasu pořadatele není 

dovolena.  

Výběr a umístění prodejců je pouze na rozhodnutí organizátora a není možné se proti němu odvolat. 
 

5. Ceník  

Standardní šířka stání – 3,5 m Ostatní prodej Občerstvení  Řemeslný jarmark 

Hloubka do 5 m vč.   - 600 Kč/stání/den 1.100 Kč/stání/den 400 Kč/stání/den 

Hloubka nad 5,01 m  -  900 Kč/stání/den 1.800 Kč/stání/den 600 Kč/stání/den 

Poplatek za automobil umístěný u stánku v prodejní ulici – 300 Kč/víkend/automobil 

 
 

O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D   H E J N I C K Ý C H   S L A V N O S T Í  
 

konaných na začátku měsíce července 

 

1. Pořadatelem akce je Město Hejnice. Registrace prodejců probíhá předem před akcí na základě obdržené 

vyplněné přihlášky spolu s dalšími povinnými přílohami. 

2. Stánek či prodejní zařízení (dále jen stánek) smí být postaveno jen se souhlasem pořadatele. Jen na 

místě, které má prodejce zakoupené, a které mu pořadatel přidělil. Prodej míst a rezervace probíhá 

předem před slavnostmi a prodejci obdrží čísla stání, která pak mohou využít ke své prodejní činnosti. 

Výběr prodejců je plně v kompetenci města a zaslaná přihláška neznamená automatický nárok na místo. 

3. Stánky mohou být postaveny nejdříve v 18 hodin dne, který předchází konání slavností. Rezervace 

místa platí do 8 hodin prvního dne slavností, poté bude místo nabídnuto jinému prodejci. Druhý den je 

třeba mít stánek postaven do 9 hodin, poté je jinak místo považováno za volné. 

4. Platba za umístění stánku se provádí před zahájením slavností v pokladně MěÚ Hejnice nebo převodem 

na účet města. Ve výjimečných případech lze zaplatit přímo v místě prodeje. Doklad o zaplacení 

poplatku musí prodejce při požádání kdykoliv ukázat. 

5. Je zakázáno vyznačování míst stánků či jiných značek jakýmkoliv způsobem na asfaltové a ostatní 

plochy vyjma pořadatele. 

6. Prodejní stánek musí být na viditelném místě označen obchodním jménem, sídlem, popř. bydlištěm 

odpovědného zástupce. 

7. Při pronájmu nebo užívání veřejného prostranství je odpovědnou osobou nájemce nebo osoba, která 

prostranství užívá. 

8. Stánkaři svou registrací souhlasí s pořizováním oficiálních fotografií a videí z akce zástupci pořadatele, 

kde se mohou objevit jejich výrobky, zboží či osoby. Tito autoři audiovizuálního obsahu jsou označeni. 

9. V zájmu ochrany veřejného pořádku je každý povinen dodržovat pravidla občanského soužití, chovat 

se tak, aby nebyli ostatní občané rušeni nadměrným hlukem, křikem nebo provozem zařízení sloužící 

k podnikatelské činnosti. 

10. Po skončení programu bude ukončen stánkový prodej a stánek uzavřen nejpozději do uplynutí jedné 

hodiny. Pořadatel v této souvislosti upozorňuje na § 5 zák. č. 251/2016 Sb. o dodržování nočního klidu 

v době od 22 hodin do 6 hodin. 

11. Prodejci a účastníci slavností jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů. V případě porušení tohoto 

Organizačního řádu bude stánkař okamžitě bez náhrady vypovězen a přijde o vratnou kauci 500 Kč. 
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12. Prodejci jsou dále povinni provozované zařízení (elektrické spotřebiče, přívody, prodlužovací kabely, 

tlaková zařízení, plynová zařízení – PB apod.) mít a provozovat v souladu s platnými předpisy v oblasti 

požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Zařízení musí být provozováno v souladu 

s návody k obsluze od výrobce. Prodejci manipulující s otevřeným ohněm musí mít prodejní stánek 

vybaven přenosným hasicím přístrojem s platnou revizí. 

13. Prodejce si je vědom právní odpovědnosti v případě způsobení škody, újmy na zdraví a znečištění 

životního prostředí atd. Pořadatelé neručí za stánky nebo zboží v průběhu akce nebo nočního klidu. 

Prodejce bere na vědomí, že pořadatel neručí za poškození nebo zničení stánku a zboží v průběhu 

konání ohňostroje, proto je v zájmu prodejce, stánek na noc složit a uklidit. 

14. Po celou dobu konání slavností (mimo noční klid) budou k dispozici viditelně označení pořadatelé 

včetně stanoviště první pomoci a hasičů.  

15. Placení poplatků z místa:       

Poplatek za místo (prodej míst) se platí na základě rezervace a přiznané registrace na akci. Jednotlivá 

místa se platí dopředu při registraci v celé výši poplatku, v pokladně MěÚ Hejnice nebo převodem na 

účet MěÚ Hejnice. Poplatek je vratný pouze v případě zrušení účasti do 14 dnů před akcí. 

CENY – POPLATKY za místa: 

Standardní šířka stání – 3,5 m Ostatní prodej Občerstvení  Řemeslný jarmark 

Hloubka do 5 m vč.   - 600 Kč/stání/den 1100 Kč/stání/den 400 Kč/stání/den 

Hloubka nad 5,01 m  -  900 Kč/stání/den 1800 Kč/stání/den 600 Kč/stání/den 

Poplatek za automobil umístěný u stánku v prodejní ulici – 300 Kč/víkend/automobil (v sekci 

řemeslného jarmarku je umístění povoleno pouze výjimečně). 

Vratná kauce za úklid místa po stánkovém prodeji a slušné chování vůči pořadatelům je pro všechny 

500 Kč/prodejce. Částka bude prodejci vrácena na základě fyzického předání uklizeného prodejního 

místa pořadateli po skončení prodeje. Předání prodejního místa lze v časech v sobotu od 18 do 20 hod 

a v neděli od 16 do 19 hod na základě telefonické domluvy s pořadatelem. V případě nepředání nebo 

neuklizení místa či nevhodného chování uvedená částka zálohy propadá pořadateli bez náhrady. Vratné 

kauce budou zasílány zpět převodem na účet stánkaře do 14 dnů po skončení akce. Na místě se 

v hotovosti nevrací! 

 

Organizační řád byl schválen Radou města Hejnice 


