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SLAVNOSTI PIVA Františka Ondřeje POUPĚTE - PIVEX 
16. – 18. května 2019 

 

MÍSTO KONÁNÍ: Brno – Pisárky, Bauerova 7 – areál Riviéra 

Provozní termín prodeje: čtvrtek 16.5. a pátek 17.5. (13-22 h), sobota 18.5. (10-22 h) • provoz vždy do 23.00 
Garance a záštity: Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Českomoravský svaz minipivovarů, spolupráce Český svaz pivovarů a sladoven 

Hlavní a další partneři: STAREZ – SPORT Brno, Veletrhy Brno, Technické sítě Brno, Dopravní podnik města Brna a další 

PRODUCENT AKCE: SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. (dále i jen jako SNIP & CO nebo producent) 
 

Špitálka 41, 602 00 Brno • IČ: 46966234 • DIČ CZ46966234 • www.snip-brno.cz 
Kontaktní osoby:  Mgr. Richard Morávek, ředitel produkce, tel. 543 537 217, 604 297 571, rmoravek@snip-brno.cz 
 Ondřej Morávek, ředitel marketingu, tel. 543 537 225, 604 297 567, omoravek@snip-brno.cz 
 Šárka Maňoušková, vedoucí obchodního odd., tel. 543 537 234, 604 297 574, manouskova@snip-brno.cz 
*  
 Zatrhněte dle vašich požadavků / nehodící se škrtněte           dle potřeby zkopírujte nebo použijte přílohu 

        ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA – PŘIHLÁŠKA K PRODEJI A PREZENTACI 

SLAVNOSTI PIVA F.O. POUPĚTE – PIVEX 2019 
Ceny plochy a služeb jsou uvedeny bez DPH 21% a sjednávají se dohodou podle skutečnosti – potvrzení přihláškou. 
Závaznou objednávku-přihlášku k prodeji piva, pivních specialit a výrobků, nealko nápojů, občerstvení a dalších produktů 
potravinářského charakteru zašlete obratem na adresu SNIP & CO, nejpozději do 5.4.2019. 

A. * ZÁVAZNĚ SE PŘIHLAŠUJEME k prodeji piva, pivních produktů a potravinářských 

výrobků na akci v areálu Riviéra v termínu 16. - 18. 5. 2019 podle dále uvedených podmínek. 

OBJEDNATEL / FIRMA/SPOLEK apod.  – dále jako účastník: 

(přesný název) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IČ …………………………………………………………………………… DIČ  ……………………………………………………………………………… 

ADRESA …………………………………………………………………………………………………………………… PSČ ……………………………… 

KONTAKTNÍ OSOBA………………………………………………………….…………… FUNKCE ………………………………………………… 

TEL. ..........………............................ E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Sortiment piva (vypište značky pro prezentaci): …………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. * Objednáváme PRODEJNÍ MÍSTO – PRONÁJEM PLOCHY vč. 1x přípojky el.energie do 600W  
  1. Plocha pro vlastní stan a vybavení: 2. Zapůjčení stanu Pagoda vč. plochy pro prodej             
 plocha pro vlastní stan 10x15m – 21.000 Kč  
 plocha pro vlastní stan 10x10m – 18.000 Kč  
 plocha pro vlastní stan 5x10m – 15.000 Kč  
 plocha pro vlastní stan 5x5m – 8.000 Kč 
 plocha pro vlastní stan 3x3m – 6.000 Kč  

 stan Pagoda 5x5m – 9.000 Kč (jeden účastník) 
 1/2 stanu Pagoda 2,5x5m – 5.000 Kč 
     (sdílený prostor v jednom stanu pro 2 účastníky) 

 
3. Jiná prodejní plocha dle dohody

C. * Uhradíme ÚČASTNICKÝ POPLATEK za prodejní místo = plocha + základní služby 
● ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE: 3 dny vyhrazené prodejní místo pro vlastní stan a vlastní vybavení (při objednávce 
stanu Pagoda se základním osvětlením + stolní lavice pro prodej cca 50x180cm + lavice); 1x technický vjezd 16.-18.5. do místa 
prodeje pro zásobování, v době přípravy a likvidace akce obdrží účastník 1-4 ks vjezdů podle velikosti zakoupené plochy, 
parkování na doporučeném místě v blízkosti akce; přístup ke zdroji pitné vody; zvláštní WC pro prodejce; 4 ks technických 
vstupů pro obsluhu prodejního místa; likvidace pytlovaných odpadků, úklid areálu; pořadatelskou službu, doprovodný program, 
2 - 4 VIP vstupy na zahajovací akci 16.5. v místě + další související služby +1 ks přípojky do hlavního rozvodu 230V/do 600W - 
uveďte typ elektrospotřebiče a příkon:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

● ÚČASTNICKÝ POPLATEK NEZAHRNUJE: přípojku elektro nad 600W, prodlužovací kabel od stánku do odběrného místa el. 
energie. Účastník si v případě potřeby zajišťuje vlastní neporušený kabel (s revizí) v délce cca 30 m nebo objedná u producenta podle 
objednávky níže. Po dohodě je možné přes SNIP & CO objednat i další plnění a služby včetně zapůjčení výčepní stolice od odborné 
firmy, uskladnění sudů mimo areál apod. – uveďte v příloze objednávky. 
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D. * Objednáváme DALŠÍ SLUŽBY nebo jiná plnění a dodávky (ceny jsou za tři dny vč. paušální spotřeby): 
Účastník objednává další přívody a přípojky do místa prodeje: 

* 
 napojení na el.energii 230 V pro odběr nad 600 W, max. odběr do 2 kW (vč. spotřeby) - 1500 Kč + DPH 

      typ spotřebiče, odběr, počet ks ……………………………………………………………………… (nad 2kW dle dohody) 

* 
 zapůjčení elektrokabelu – přívod ke stánku do 30 m - počet ks ……… 400,- Kč + DPH / 1 ks  

* 
 přípojka vody do stánku ……  počet ks – 1500 Kč + DPH / ks (v areálu budou pro všechny účastníky dostupné zdroje pitné vody na volné ploše) 

* 
 přípojka odpadu do stánku ……  počet ks – 1500 Kč + DPH / ks 

* 
 montáž přípojek voda, odpad – 500 Kč + DPH/ 1 ks      Počet ……ks voda Počet ……ks odpad 

* 
 další plnění a dodávky (uveďte případně v příloze) …………………………………………………………………………………………  

 

Účastník objednává další volitelné služby: 

1. REZERVACE UBYTOVÁNÍ 
* 
 Rezervace zvýhodněného ubytování na nedalekých studentských kolejích (Vinařská 5, jen cca 2,5 km od Riviéry)  

cena 450 Kč + DPH/1noc/1 osoba, možnost snídaně 140 Kč/1 den (cena se snídaní je 590 Kč + DPH) 

Objednáváme rezervaci ubytování pro …… osob -  se snídaní   bez snídaně ve dnech ……………………………………… 

 úhrada na fakturu přes SNIP & CO      úhrada na recepci 
 

2. VOLNÉ VSTUPY A VJEZDY VOZIDEL V DOBĚ PRODEJE - DOKOUPENÍ 
Účastník obdrží jeden volný vjezd do areálu bezplatně, a to pouze pro nezbytné zásobování v průběhu akce. Dále účastník 
obdrží čtyři kusy volných vstupů do areálu. Parkování je možné pouze mimo areál Riviéry na doporučeném místě v blízkém okolí. 
Na dobu přípravy a likvidace akce obdrží účastník 1-4 ks vjezdů podle velikosti zakoupené plochy. 

* 
 účastník objednává další……… kus(y) volných vstupů v ceně 100 Kč /ks pro obsluhu (vč. přípravy a likvidace) 

* 
 účastník objednává další……… kus(y) volných vjezdů v ceně 500 Kč/ks (max. počet 2 ks pro nezbytné zásobování) 

 
3. DALŠÍ SLUŽBY A NABÍDKY – bude řešeno podle zájmu účastníka – cena dle zvláštní nabídky 

 Máme zájem o zapůjčení výčepního zařízení (zajišťuje odborná firma)       * 
 ANO * 

 NE 

 Máme zájem o skladování sudů ve vhodných prostorách mimo areál dle zvláštní nabídky  * 
 ANO * 

 NE 

 Máme zájem o prezentací v hlavním programovém centru s moderátorem      * 
 ANO * 

 NE 

 
4. FIREMNÍ PROPAGACE VE MĚSTĚ BRNĚ (viz nabídka a ceník služeb firmy SNIP & CO v příloze) 

* 
 plakáty A4, A3 v prostředcích MHD počet ……….ks termín umístění ………………………………… 

* 
 bannery na zastávkách MHD počet ……….ks termín umístění ………………………………… 

* 
 fólie na vozidlech MHD počet ……….ks termín umístění ………………………………… 

Další případné požadavky uveďte v příloze. Jednotlivé položky dle bodů 1. až 4. budou potvrzeny producentem. 

 

1. Objednavatel (účastník) potvrzuje, že na základě producentem potvrzené přihlášky uhradí převodem účastnický poplatek a další 
objednané služby na konto producenta - č.ú. 31106641/0100 variabilní symbol – platba na základě vystaveného 
daňového dokladu SNIP & CO. Případné další požadavky uveďte v příloze. Bez provedených úhrad před zahájením akce 
(prodeje) nebude povolen vstup na prodejní místa. Počet prodejních ploch a počet stanů typ Pagoda k zapůjčení je omezeno 
kapacitou a provozními podmínkami prostor Riviéry. Při nadměrném počtu zájemců rozhoduje o přijetí k účasti (příp. zapůjčení 
stánků) datum přijetí a potvrzení přihlášky producentem.  

2. Podpisem Závazné objednávky-přihlášky potvrzuje objednatel (účastník), že se seznámil a souhlasí se závaznými 
podmínkami uvedenými na třetí straně přihlášky (na samostatném listu) a v dalších provozních dokumentech k akci. Objednatel 
(účastník) se zavazuje dodržet stanovenou prodejní provozní dobu, provozní řád v místě a při akci postupovat podle 
pokynů producenta. Dále bere objednatel na vědomí, že objednávka-přihláška platí v plném rozsahu až po potvrzení producentem. 
V případě potřeby použijte přílohu. 

3. Objednavatel a producent prohlašují, že pokud si v souvislosti s plněním povinností dle této objednávky poskytly či poskytnou osobní 
údaje fyzických osob, zavazují se s těmito osobními údaji nakládat a zpracovávat je výlučně pro plnění povinností v souvislosti s akcí 
a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a řídit se pravidly tohoto ustanovení („GDPR“). 

 

V ……………………………………………dne ………………… 2019 
     

podpis (příp. razítko) ……………………………………………………… 
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S L A V N O S T I  P I V A  F R A N T I Š K A  O N D Ř E J E  P O U P Ě T E  
prodej piva, výrobků z piva a nealko nápojů • Rekreační areál RIVIÉRA • Brno 16. – 18.5.2019 

 

Z Á V A Z N É  P O D M Í N K Y  P R O  P R O D E J  A  P R O V O Z     

I. PREAMBULE 
1. Producent akce je SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. (dále i jen jako SNIP & CO 

nebo producent) Špitálka 41, 602 00 Brno • IČ: 46966234 • DIČ CZ46966234  
2. Účastník akce (prodejce) Slavnosti piva Františka Ondřeje Poupěte – PIVEX 2019 (dále jen 

Slavnosti piva nebo PIVEX nebo Akce) je oprávněn dle platných obchodních a technických 
podmínek v termínu 16. – 18. 5. 2019 v Rekreačním areálu Riviéra v Brně (Bauerova 7) 
prodávat v přidělených prostorách (místě prodeje) v rámci konání Akce dohodnutý sortiment 
produktů potvrzený v objednávce účastníka nebo jinak dohodnutý se SNIP & CO 
(producentem). Jedná se především o prodej produktů a zboží pivního charakteru: 

• pivo, pivní výrobky, nealko nápoje, doplňkové občerstvení, pivní suvenýry  
• další dohodnuté služby a zboží pouze se souhlasem producenta 

3. Účastník jedná a prodává v místě prodeje při Akci vlastním jménem, na svůj účet a 
odpovědnost. Základní sortiment uvede účastník na 1. straně v této potvrzené přihlášce 
doručené SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. (dále jen SNIP & CO nebo producent). Druh 
a rozsah prodeje potvrzuje následně producent.  

4. Pokud některý účastník získává od jednotlivých pořadatelů odborných pivovarských soutěží – 
České pivo, Zlatý pohár PIVEX, Zlatý soudek PIVEX, Zlatý miniSOUDEK PIVEX, Jarní cena 
českých sládků – bonus za umístění v těchto soutěžích (slevu na účastnický poplatek) a bude 
tuto slevu uplatňovat prostřednictvím SNIP & CO je povinen tuto skutečnost upozornit při 
první objednávce, současně uvést typ bonusu. SNIP & CO tyto případné bonusy z ohlední jen 
pokud na něj účastník má nárok. 

II. ZÁVAZKY a POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 
ÚČASTNÍK AKCE (PRODEJCE) SE ZAVAZUJE: 

1. Uhradit producentovi veškeré poplatky a platby za objednané dodávky (pronájem plochy, 
služby) před zahájením prodeje a řídit se závaznými podmínkami pro prodej a provoz Akce.  

2. Zajistit si dostatečné množství příslušného zboží (produktů) nabízeného k prodeji, na 
dohodnutou prodejní dobu vč. servírovacího materiálu (pouze jednorázové kelímky nebo 
plechovky a plastová balení) a potřebného vybavení. 

3. V areálu Riviéra je z bezpečnostních důvodů zakázán prodej a čepování piva a nápojů do 
skleněných nádob. Čepování do pivních sklenic je možné jen ve zvlášť vymezeném 
prostoru na objednané ploše dle zvláštních závazných podmínek producenta – účastník je 
povinen v takovém případě zabezpečit provoz vč. úklidu a manipulace na vlastní náklady. 
Prodej výrobků ve skleněných lahvích je možný pouze v odnosných paketech - baleních. 

4. Dodržovat stanovenou prodejní a provozní dobu Akce na určené ploše v areálu Riviéra: 
• čtvrtek 16.5.2019 prodej 13.00 - 22.00 h • provoz do 23.00 h 
• pátek 17.5.2019 prodej 13.00 - 22.00 h • provoz do 23.00 h 
• sobota 18.5.2019 prodej 13.00 - 22.00 h • provoz do 23.00 h 

5. Běžný prodej piva a nápojů je možný jen do jednorázových kelímků i s vlastním logem 
účastníka (prodejce) nebo v balení plechovka, PET lahev. Při prodeji vždy dodržovat 
obchodní etiku, příslušné předpisy a pravidla prodeje a další.  

6. Udržovat přidělené místo průběžně v čistotě a pořádku v okruhu cca 5 m kolem 
prodejního místa vč. úklidu svého místa v průběhu a po skončení prodeje. Dále jakkoliv 
nenarušovat provoz prodeje i Akce. Na kamennou dlažbu v areálu ani do kanálů do trávy 
nesmí být smetány žádné nečistoty ani vylévány odpadní tekutiny ze stánků. Není 
dovoleno vjíždět na nezpevněné plochy, cesty a chodníky určené pouze pro chodce. 

7. Pokud účastník používá vlastní stánek, je povinen stánek bezpečně zatížit a ukotvit proti 
povětrnostním vlivům. Stánek či jiné zařízení musí být řádně zabezpečeno. Do povrchu 
z kamenné dlažby a do trávy je kotvení možné jen výjimečně, a to vždy po předchozím souhlasu 
správy areálu nebo producenta, např. z důvodu poškození umístěných závlahových systémů. 

8. Označit stánek povolením k prodeji (vydává SNIP & CO), kopií živnostenského listu (výpisu z OR) 
příp. jinými označeními dle příslušného zákona s uvedením osoby odpovědné za provoz v místě 
prodeje, zajistit si další povolení a dokumenty, pokud to prodej vyžaduje.  

9. Prodejce je povinen dodržovat zákonem danou hranici prodeje a podávání alkoholických 
nápojů osobám starším 18 let. Případné postihy a odpovědnost vyplývající z nedodržení 
tohoto nařízení je na straně účastníka. Dále je prodejce oprávněn odmítnout prodej 
alkoholických nápojů osobám vykazujícím vyšší podnapilost. 

10. Neprovádět jinou činnost, resp. neprodávat jiné zboží (služby) než účastník uvedl 
v objednávce nebo neohlásil producentovi, dále, které nejsou v souladu s charakterem a 
druhem prodeje potvrzeným producentem nebo neodpovídají dalším podmínkám při 
Akci. Účastník se zavazuje nenabízet, neprodávat či neposkytovat jakékoli zboží nebo 
služby erotické či hanlivé povahy, plagiáty, zboží porušující práva duševního vlastnictví, 
zboží, které jakýmkoli způsobem propaguje hnutí směřující k potlačení práv a svobod 
člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné 
skupině osob, nebo jakékoli jiné zboží nebo služby, jejichž nabízení, prodej či poskytování 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo pravidly lidské slušnosti 

11. Zajistit si svým jménem veškerá potřebná povolení a povinnosti související s prodejem (EET, 
hygienik, bezpečnost práce apod.) pokud to prodej vyžaduje. Účastník provozuje činnost 
vlastním jménem na vlastní odpovědnost, nebezpečí a na vlastní účet. Účastník je povinen 
dodržovat v průběhu Akce obecně závazné právní předpisy týkající se zejména bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, protipožární, hygienické a ekologické předpisy a plnit povinnosti 
z těchto předpisů vyplývající na svoji odpovědnost. Při porušení takových předpisů a nařízení 
je povinen uhradit škody vzniklé nedodržováním či vlastním zaviněním. Účastník je povinen 
dodržovat pravidla provozu areálu Akce a místní předpisy a pokyny, která vydává správce 
objektu STAREZ-SPORT, a.s. a statutární město Brna jako vlastník areálu Riviéra. 

12. Účastník prodeje se zavazuje, že případné základní kabelové napojení do 600 W na 
hlavní rozvod elektřiny (hl. přípojný bod určený producentem nebo jím pověřené 
odborné firmy) pro svoji činnost a také při doobjednávce nad 600 W si vždy zabezpečí 
na vlastní náklady a dle platných bezpečnostních norem (např. prodlužovací kabely 
s revizí apod.) nebo si je objedná za úhradu u producenta. Požadavky na přípojky nad 
600 W je povinen účastník vždy uvést v objednávce a uhradit sjednanou cenu. 
Poplatek za přípojný bod (vč. spotřeby) se platí vždy pouze při odběru nad 600 W. 
Elektro přípojka a spotřeba do 600W je zahrnuta v účastnickém poplatku.  

13. V případě užití vlastního připojovacího kabelu a dalších elektrických, příp. 
plynových a jiných spotřebičů provozuje tyto účastník na vlastní odpovědnost. 
Zároveň prohlašuje, že tato zařízení odpovídají příslušným normám a předpisům 

a vlastní k nim příslušnou platnou dokumentaci (např. revizní zprávy, osvědčení 
o způsobilosti apod.). Dokumentaci na požádání předloží SNIP & CO. 

14. Nepřenechat svoje prodejní místo a dále je nepronajímat třetí osobě bez souhlasu 
producenta. Porušení této zásady je důvodem k vyloučení z prodeje bez jakékoliv 
náhrady. Tím není dotčeno právo producenta na náhradu dalších případných škod, 
náhrad nebo sankcí ze strany příslušných institucí (STAREZ-SPORT, Úřad městské části, 
Statutární město Brno, Městská policie Brno, Policie ČR apod.). 

15. Účastník je povinen vybavit uvnitř své prodejní místo nejméně  1- 2 nosiči s pytli na 
odpad - zavázané pytle ukládat na producentem určené místo. Vnější plochy, úklid areálu, 
svoz a likvidaci odpadu zajišťuje producent. 

16. Po ukončení akce přidělené prodejní místo příp. pronajatý stánek (stan Pagoda a další 
zařízení) vyklidí, vyčistí a předá, vč. případně zapůjčeného technického zařízení a vybavení, v 
původním stavu a nepoškozené kontaktní osobě SNIP & CO. Zjištěné závady je povinen 
účastník před odchodem bez odkladu odstranit. Případné vzniklé škody a opravy uhradí 
účastník bez prodlení (v místě) nebo dle dohody jinak producentovi SNIP & CO. 

17. Uhradit včas účastnický poplatek a platby za příp. další služby vyplývající z požadavků (objednávek) 
uvedených v závazné přihlášce - objednávce a způsobem v ní uvedených. Splnění závazků je 
podmínkou vydání souhlasu producenta k prodeji a zahájení vlastního prodeje účastníkem. 

18. V účastnickém poplatku je zahrnuta cena vyhrazeného prodejního místa pro vlastní stan. 
V případě pronájmu stanu Pagoda je součástí základní osvětlení + stolní lavice pro prodej 
cca 50x180cm + lavice; 1x technický vjezd do místa prodeje pro zásobování 
+ doporučené parkování v blízkosti akce; přístup k pitné vodě; zvláštní WC pro prodejce; 
2 - 4 ks technických vstupů pro obsluhu prodejního místa; likvidace pytlovaných odpadků, 
úklid areálu; 1 ks přípojky do hlavního rozvodu elektřiny pouze do 600W (větší odběr lze 
doobjednat), pořadatelskou službu, doprovodný program, 2 - 4 VIP vstupy na zahajovací 
akci 16.5. v místě + další související služby při Akci 

19. Zaparkovat své vozidlo, příp. přívěs, je možné pouze na doporučeném parkovacím místě 
v blízkosti areálu Riviéra. POZOR! NELZE PARKOVAT PŘÍMO U PRODEJNÍCH 
STÁNKŮ. Účastník je povinen užívat jen vymezené příjezdové plochy pro pojíždění 
vozidla do 3,5t v areálu Riviéra. Vozidla s vyšší hmotnostní budou vjíždět jen po zvláštní trase 
určené při vjezdu správcem areálu nebo producentem. V případě porušení může být účastníkovi 
odebrán technický vjezd do areálu bez náhrady a předepsána případná náhrada škody.  

20. Dbát všech pokynů SNIP & CO a pověřených pracovníků STAREZ-SPORT, a.s. 
(provozovatel a správce areálu Riviéra) a dalších pořadatelů akce, příp. policie nebo 
smluvní bezpečnostní agentury v souvislosti s provozem Akce. Současně bude brát ohled 
na aktuální vzniklou situaci např. bezpečnostní opatření, chování návštěvníků apod. 

21. Účastník bere na vědomí, že producent nemůže zajistit exkluzivitu prodeje pro 
jednotlivého objednatele v daném sortimentu (službách apod.). Dále bere na vědomí, že 
vybavení prodejního místa (stanu), např. vlastní prodejní pult, stolky a židle, chladnička 
apod. si zajišťuje sám, příp. dle dohody objedná u producenta podle zvláštní nabídky. 

22. Účastník je povinen řádně a pravdivě vyplnit veškeré údaje v objednávce, v technickém 
vjezdu a dalších dokumentech, které k účasti na SLAVNOSTI PIVA obdrží. Bezodkladně 
bude účastník sdělovat veškeré důležité změny, doplnění k provozu a účasti apod. 
producentovi před, v průběhu a po skončení Akce. 

23. Při jakémkoliv porušení povinností účastníkem - prodejcem je právem producenta příp. příslušných 
dozorových a kontrolních institucí vč. Městské policie Brno a Policie ČR účastníka sankcionovat, příp. 
podle jejich rozhodnutí vyloučit účastníka i z již probíhajícího prodeje bez náhrady. 

III. ZÁVAZKY a PLNĚNÍ PRODUCENTA 
SNIP & CO, jako hlavní producent akce SLAVNOSTI PIVA ve spolupráci 
s dalšími partnery se zavazuje zajistit: 

1. Prodejní plochu, povolení k prodeji v určeném místě (ploše) ve vlastním prodejním stanu 
nebo zapůjčeném stanu od producenta. 

2. Provoz Akce dle závazných podmínek SLAVNOSTI PIVA, včetně pořadatelské služby a 
noční ostrahy areálu při přípravě a v průběhu Akce.  

3. Realizaci odpovídající veřejné propagace Akce před konáním a v místě konání 
prostřednictvím reklamních médií. Účastník bere na vědomí, že Akce je součástí úvodní 
fáze komunikační kampaně mezinárodní přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS konané 
v Brně v produkci SNIP & CO (22. ročník probíhá 24.5 – 16.6.2019). 

4. Uspořádání doprovodného programu během akce s možností vkládaných prezentací 
účastníků dle zvláštní objednávky. 

5. Technický vjezd (dále TV) do areálu Riviéra ve dnech 16.-18.5. + doporučení místa pro parkování 
v blízkosti areálu pro jedno vozidlo. Povolení – formulář TV vydává producent. Technický vjezd 
musí být před užitím řádně vyplněn a viditelně umístěn ve vozidle - při porušení nebo zneužití 
může být TV odebrán bez náhrady policií, producentem, bezpečnostní agenturou apod. 

6. Dodání dalších služeb dle závazné objednávky - přihlášky objednatele potvrzené 
producentem, pokud byly producentem odsouhlaseny a objednatelem řádně uhrazeny. 

7. Úklid prostranství a likvidaci odpadků průběžně při Akci a po jejím skončení. 
8. Zabezpečit samostatné společné sociální zařízení (WC) pro prodejce potravinářského zboží při Akci. 
9. SNIP & CO neodpovídá jakkoliv za situace vzniklé v souvislostech „vis maior“ (nepřízeň 

počasí, povětrnostní podmínky, zásah vyšší moci, vandalismus, výtržnictví, zásah třetích 
osob, hrozba teroristického činu apod.). 

10. Producent neposkytuje jakékoliv náhrady za objednané služby v případě neúčasti objednatele 
na akci, nevyužití provozní prodejní doby, zpožděné úhrady, událostí „vis maior“ apod. 

11. Producent nenese odpovědnost za účastníkem vnesený majetek, zařízení a zboží (vč. jeho 
ošetření a uložení) do místa prodeje vč. manipulace s finančními prostředky po celou dobu akce, 
daňové povinnosti apod. SNIP & CO se provozovatelem areálu zajistí dozorovou ostrahu 
uzavřených prostor areálu a uzavřených stánků - stanů. 

12. Producent neodpovídá za vztah (reklamace apod.) mezi účastníkem - prodejcem a zákazníkem z 
důvodů prodeje nabízeného sortimentu včetně dodržení platné legislativy (EET, hygiena apod.), 
dále zásad a předpisů při prodeji alkoholických nápojů, kvality výrobků apod. 

13. SNIP & CO dává souhlas závazně potvrzenému účastníkovi k užití oficiálního názvu akce 
SLAVNOSTI PIVA F.O. POUPĚTE – PIVEX ve vlastní prezentaci v souvislosti s akcí (např. 
pozvánky k návštěvě prodejního stánku, reklama pivovaru – značky piva i mimo areál, 
sociální sítě apod.) související s prodejní účastí na Akci. Účastník v případě užití názvu a 
loga Akce zašle SNIP & CO odpovídající vzorovou dokumentaci k archivaci. 

14. SNIP & CO poskytne potřebnou součinnost účastníkovi pro zdárný průběh Akce. 
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