Selské slavnosti Holašovice 2022
Vážená paní, Vážený pane,
dovolujeme si Vás oslovit s výzvou k přihlášení se na 23. ročník Selských slavností v Holašovicích.
Selské slavnosti Holašovice se pyšní dobovou přehlídkou staročeského folklóru, nesoucí se v duchu staročeského
jarmarku, který svým zosobněním a charakterem přispívá k udržování a rozvoji tradic venkovského pospolitého
života.
Žádáme Vás o pečlivé prostudování jak Smluvních podmínek účasti, tak níže uvedených Podmínek účasti
na této jedinečné akci. V případě zájmu o účast zašlete vyplněnou návratku/přihlášku z webových stránkách
www.holasovice.eu, popř. ve verzi, která je součástí tohoto dokumentu, na uvedené kontaktní adresy. Přijeďte si
s námi užít naše krásné slavnosti.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme mnoho zdaru při Vaší umělecké činnosti.
Za organizátory
Ing. Jan Jílek v.r. - starosta
•
•
•
•
•
•

•

Podmínky účasti
Termín konání 23. ročníku Selských slavností 2022 je pátek až neděle v termínu 22. až 24. 7. 2021
Stavění stánku je možné až po provedení registrace u pořadatele již od čtvrtka 21. 7. 2022 od 8:00 hod
do 21:00 hod, nejdéle však do pátku 22. 7. do 8:30 hod., akce začíná programem již v 9:00 hod. ráno a náves
se pro vozidla uzavře v 8:30 hod.
Auta musí tedy opustit náves v pátek 22. 7. do 8:30 hod. a v sobotu a neděli vždy do 8:00 hod.
a parkovat na místě k tomu určeném.
Večer bude možné najíždět do prostoru návsi nejdříve v pátek po 19. hod., v sobotu taktéž po 19. hod.
a v neděli po 17. hod., aby nedošlo k úrazu návštěvníků. Během konání akce není dovoleno vjíždět
a parkovat na návsi autem.
Pořadatel vyžaduje k prodeji použití pouze stylových stánků (dřevěná konstrukce, plachtovina, pytlovina
apod.), výjimečně kovové, ale obaleno do juty či pytloviny a je nutné zachovat dobové oblečení po celou
dobu akce.
Prodejci jsou povinni dodržovat požární, hygienické a ekologické předpisy. V případě porušení povinností
z těchto předpisů vyplývající, je prodejce povinen uhradit škody vzniklé jejich nedodržováním či vlastním
zaviněním. Prodávající musí mít u sebe doklad totožnosti, doklady živnostenského oprávnění,
u potravinářského zboží zdravotní průkaz, doklady o způsobilosti prodávaného zboží (faktury, dodací listy) +
dokumenty, které budou vládními opatřeními vyžadovány v souvislosti s COVID-19
Další specifikace a upřesnění podmínek účasti pro pořadatelem vybrané řemeslníky jsou řešeny „Smlouvou
o podmínkách účasti a organizace Selských slavností v Holašovicích v roce 2022“, jejíž návrh je umístěn
paralelně na www.holasovice.eu v sekci Události, podsekci Selské slavnosti 2022.

Při výběru účastníků z doručených návratek (přihlášek) budou upřednostněny tyto preference:
• málo frekventovaná řemesla,
• předvádění výroby, stylovost,
• řemeslníci z partnerských měst a obcí,
• místní řemeslníci.
Uzávěrka přijímání návratek/přihlášek je 30. 4. 2022 (datum doručení pořadateli).
Při výběru napomůže/preferujeme Vámi zaslaná fotodokumentace výrobků, řemesla, stánku, krojů aj. či odkaz
na www stránky.
Všichni zájemci, kteří podali řádně přihlášku dle pokynů pořadatele budou vyrozuměni elektronicky
písemnou formou nejdéle do 6. 6. 2022 (datum odeslání pořadatelem) potvrzovacím dopisem
AKCEPTUJEME/NEAKCEPTUJEME vaši přihlášku na Selské slavnosti. Při kladném vyrozumění
budou součástí dopisu také platební pokyny k zaplacení požadovaného poplatku za pronájem místa. Další
informace ohledně podmínek vystavování či prodej výrobků, jejich výběru a průběhu příprav Selských
slavností najdete na adrese www.holasovice.eu
BEZ ŘÁDNĚ UZAVŘENÉ SMLOUVY A ZAPLACENÍ VYMĚŘENÉHO POPLATKU NENÍ ÚČAST
NA SLAVNOSTECH MOŽNÁ!!!

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z konání akce prodejce, se kterým nebyla řádně uzavřena smlouva
(elektronickou formou), nebo který porušil smluvní podmínky účasti na akci, nebo se zjistí, že není prvovýrobcem.
Toto pravidlo platí po celou dobu či část konání Selských slavností. Zda je prodejce prvovýrobcem, se bude
zjišťovat kontrolou živnostenského listu, ve kterém musí být uvedena výroba předmětného zboží (podmínka mít
takový živnostenský list se nevztahuje na drobné rukodělné výrobky, u kterých nejde o soustavnou činnost ve
smyslu živnostenského zákona).

Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009
NÁVRATKA / PŘIHLÁŠKA

(Návratku / Přihlášku je možno zaslat emailem či vytisknout a s přiloženou fotodokumentací zaslat poštou na adresu
Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 pošta Dubné
či na novou e-mailovou adresu: slavnosti@holasovice.eu

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………………
Kontaktní (zasílací) adresa:………………………………………………………………………………. ……
Telefon: ……………………………………

IČO (pokud je přiděleno): ….............................……………….

E-mail: ……………………………………….

www stránky: ……………………..……………………..

Druh prodávaného zboží vlastní výroby, řemeslo (co nejpřesněji): ………………...................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Předvádění řemesla na místě*:
(*vyhovující zakroužkujte)

ANO / NE

Rozměry stánku a požadovaná prodejní plocha v členění šířka ………… m & hloubka …………m
Požadavek na přípojku elektrické energie*: ANO / NE
pokud ANO napětí 220 V / 380 V
(*vyhovující zakroužkujte)

Pokud není na návratce/přihlášce uveden odkaz na platné a aktuální www stránky zájemce,
kde je možné zhlédnout aktuální fotodokumentaci výrobků a stánku, je nutné zaslat tuto
fotodokumentaci jako přílohu.
Neúplné či neplatné návratky/přihlášky budou automaticky z výběru vyřazeny.
Tímto zájemce bere na vědomí všechny uvedené podmínky účasti na 23. ročníku Selských slavností Holašovice
2022 a souhlasí s nimi. Zároveň vědomě prohlašuje, že nezamlčel žádné skutečnosti, které by byly v rozporu
s požadavky pořadatelů a vybočovaly z rámce celé akce.
Případné další informace na telefonu: Petra Chaloupková – 774 864 680

…….……………….…………….
Podpis / Razítko

