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ZÁSADY POSKYTNUTÍ PRODEJNÍCH MÍST
NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM NA AKCI „ADVENT NA MORAVÁKU“ PRO ROK 2018
1) Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, p. o. (dále „Organizátor“) poskytuje tři
prodejní místa na akci „ADVENT NA MORAVÁKU“, která se koná v termínu 23. 11. – 23.
12. 2018, výhradně neziskovým organizacím.
2) Prodejní místa mohou být využita k prodeji sortimentu a k prezentaci organizace. Za
poskytnutí prodejních míst není vyžadován poplatek, žadatel uhradí pouze náklady na
spotřebovanou elektrickou energii.
3) Prodejní místa budou přidělována podle zájmu a požadavků na určitá časová období, není
možné garantovat přidělení místa na celou dobu konání akce.
4) V případě prodeje nápojů je prodejce povinen využívat výlučně vratné nádoby zajišťované
dodavatelem určeným Organizátorem, a to na základě zvláštní smlouvy, kterou se prodejce
zavazuje s dodavatelem uzavřít. Nádoby budou podléhat jednotnému vratnému systému.
Prodej do jednorázových kelímků není na akci povolen.
5) Organizace je na přiděleném prodejním místě povinna prodávat sortiment uvedený
v podané žádosti. Prodej musí být realizován zaměstnanci žadatele, příp. brigádníky.
Prodejní místo není možné nabídnout k dalšímu pronájmu třetí osobě.
6) O poskytnutí prodejního místa včetně přesného termínu rozhoduje Organizátor. Přidělení
prodejního místa není nárokové.
7) Hodnotící kritéria pro výběr žadatelů jsou:
• konkrétní účel výtěžku z prodeje
• historie organizace
• zkušenosti Organizátora, případně MČ BS, z předchozí spolupráce s žadatelem
• působnost / sídlo organizace na území města Brna
Kritéria budou posuzována komplexně ve vzájemných souvislostech, nejsou seřazena
podle jim přisuzované váhy.
8) O přidělení prodejního místa dle těchto zásad je možné požádat prostřednictvím formuláře
Žádosti o poskytnutí prodejního místa na akci „ADVENT NA MORAVÁKU“ pro rok 2018.
Formulář je k dispozici na webových stránkách Organizátora - http://www.kaveeska.cz/,
případně na http://www.adventnamoravaku.cz/pro-prodejce/.
9) Vyplněné Žádosti o poskytnutí prodejního místa na akci „ADVENT NA MORAVÁKU“ pro
rok 2018 je možné podávat do 2. listopadu 2018 do 15.00 hod. (rozhodující je datum
doručení), a to standardním způsobem doručování:
a) Službou poštovní přepravy v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem
„NEZISKOVKY ADVENT“ na adresu: Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“,
příspěvková organizace, Koliště 645/29, 602 00 Brno
b) Osobně v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „NEZISKOVKY ADVENT“ na
adresu: Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace, Koliště
645/29, 602 00 Brno, a to: pondělí – pátek, vždy 9.00 - 12.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.
c) Formou vytištěných / naskenovaných listinných dokumentů zaslaných elektronicky
prostřednictvím e-mailové schránky organizátora neziskovky@kaveeska.cz.
10) Bližší informace zájemcům podá Adéla Jelínková, tel.: 702 012 179, e-mail:
neziskovky@kaveeska.cz
11) Informace o výsledku výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách
www.kaveeska.cz do 9. 11. 2018.
Zásady poskytnutí prodejních míst neziskovým organizacím na akci „Advent na Moraváku“ a „Advent na
Zelňáku“ pro rok 2018 byly zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 8. 10. 2018 a budou
zveřejněny do 2. 11. 2018.

