
   
 

   
 

Podmínky účasti na Trzích kávy v Brně 2021 

 

1. Pořadatelem Trhů kávy 2021 konaných ve dnech 17. - 19. 9. 2021 v Galerii Vaňkovka vedle 

Fait Gallery v Brně (dále jen “akce”) je Káva Spojuje patřící společnosti BON 5 s.r.o. se sídlem 

Labská 217/5, 625 00 Brno - Starý Lískovec, IČ: 241 51 017, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183341 (dále jen “organizátor”). 

 

2. Prodejcem akce se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která se zaregistruje na Trhy 

kávy 2020 (dále jen “akce”) prostřednictvím registračního formuláře uveřejněném na 

stránkách pořadatele https://kavaspojuje.cz/prihlaska-prodejce/ (dále jen “prodejce”). 

 

3. Povinnosti prodejce 

Odesláním registračního formuláře na stránkách pořadatele https://kavaspojuje.cz/prihlaska-

prodejce/ (dále jen “registrace”) se prodejce zavazuje k: 

a) Uhrazení registračního poplatku ve výši 12 990 Kč bez DPH za každou registraci do 14 dní 

od data vystavení faktury. Prodejce nemá právo rozporovat faktury vystavené Pořadatelem 

po době jejich splatnosti. Připomínky po splatnosti nebudou platné a Pořadatel k nim nebude 

přihlížet. Klient je povinen v připomínkování faktur přesně označit nesoulad se skutečným 

stavem a navrhne správné znění faktury. 

b) Informování organizátora, zda si prodejce přeje zajistit univerzální prodejní stůl poskytnutý 

organizátorem. V případě, že bude stůl při registraci objednán a zároveň nebude písemně 

odřeknut na email info@kavaspojuje.cz, musí jej prodejce na místě využít jako prodejní stůl 

na vyhrazeném místě. V případě nevyužití stolu bude prodejci stanoveno penále ve výši 500 

Kč bez DPH.  

c) Zajištění vlastního prodejního stolu v maximálních rozměrech 1,8x0,8 m v případě, že 

nebude prodejcem prodejní stůl objednán přímo u organizátora. 

d) Dostavení se na akci dle Provozního řádu Trhy kávy 2021. V případě neúčasti bude 

stanoveno penále ve výši 2 000 Kč bez DPH. 

e) Zodpovědnosti za škodu, kterou způsobí manipulací s vlastními či zapůjčenými předměty 

f) Uhrazení plné výše škod, které budou na místě prodejcem způsobeny. 

g) Využívání platebního systému NFCtron, při obcházení tohoto platebního systému souhlasí 

prodejce s pokutou 5 000 Kč 

h) Prodejce souhlasí s poplatkem 3,5 % z tržby pro pokladní systém NFCTron. 

ch) Prodejce neopustí prostor před řádným předáním zapůjčených předmětů; před kontrolou 

čistoty pronajatého místa ze strany organizátora pod pokutou 5000 Kč  

 

 

4. Povinnosti organizátora 

Organizátor se zavazuje k realizaci zázemí akce v Galerii Vaňkovka vedle Fait Gallery v Brně 

následujícím způsobem: 

a) Zprostředkování pronájmu krytého prodejního místa v období od 17. 9. 2021 do 19. 9. 2021 

o velikosti 2x2 m. 

b) Zajištění prodejního stolu o velikosti 1,8x0,8 m v případě, že bude prodejcem při registraci 

objednán. 



   
 

   
 

c) Zajištění požadovaného množství barelů s vodou v případě, že bude prodejcem při 

registraci objednán. 

d) Zajištění elektrické přípojky pro 1 prodejní místo do max 10kW/h. 

e) Zajištění hlídání prodejního místa soukromou ochrankou v době od ukončení konání akce 

v den 17. 9. 2020 do začátku konání akce v den 18. 9. 2021 a v době od ukončení akce v den 

18. 9. 2021 do začátku konání akce v den 19. 9. 2021. 

e) Propagace akce na webu kavaspojuje.cz a sociálních sítích Káva Spojuje. 

f) Podání Provozního řádu prodejci zajistí organizátor do 14 dní od registrace prodejce. 

 

4.1. Organizátor si vyhrazuje právo registraci prodejce nepřijmout. 

 

5. Storno registrace 

Storno je možné do 14 dní od odeslání registrace, nejdéle však do 5. 9. včetně, po tomto 

termínu nebude možné prodejci registraci a s ní spojené plnění zrušit. 

 

Odesláním registrace prodejce souhlasí s výše uvedenými podmínkami. 

 

V Brně dne 5.8.2021 

 


