Vážení vystavovatelé,
pořadatel akce Jižní Čechy hostem v Linci, agentura Lincer City Ring se velmi těší na vaši účast
a spolupráci při zorganizování veletrhu. Níže si prosím prostudujte obecně platná pravidla a pokyny
nutné k bezpečnému průběhu akce.
Doba trvání akce:
čtvrtek a pátek od 10:00 do 22:00
sobota od 10:00 do 18:00
Zejména gastro vystavovatele žádáme, aby dodrželi tuto prodejní dobu po celou akci.
Příjezd:
Velmi doporučujeme včasný příjezd do centra města (od 6:00). Parkování v centru není povoleno,
proto prosíme, abyste pouze urychleně vyložili náklad a s vozem neprodleně odjeli na parkoviště.
Parkovat vozidla na chodnících není povoleno. Tramvajová doprava na Landstrasse nebude přerušena,
proto prosím dbejte vysoké opatrnosti.
Přístup s vozidly na Landstrasse je možný až do 10:30 hodin a poté opět od 19:00 hodin. V čase od
10:30 do 19:00 platí absolutní zákaz jízdy po Landstrasse. Situace bude po celou dobu akce mapována
policií.
Umístění vystavovatelů:
Všechna umístění budou označena jménem a číslem vystavovatele. Místa jsou přidělena dle
konkrétních možností lokality a nelze je jakkoli vymáhat či rozporovat.
Výstavba a demontáž:
Je zapotřebí, aby byly všechny stánky a chatky instalovány již v úterý v poledne - na Landstrasse do
10:30, ve Schillerparku a na náměstí Martina Luthera do 14:00 hodin. Stánky se budou stavět v úterý
od 06:00. Kompletní demontáž probíhá v sobotu po skončení akce, tedy od 18:00 do 22:00. Dbejte
na to, aby bylo po skončení akce místo zcela uklizeno a uvedeno do původního stavu.
Napájení stánků a chatek elektřinou:
Pořadatel zajistí jeden nápájecí zdroj na každé umístění dle požadavků sjednaných v přihláškách
vystavovatelů. Rozvod elektřiny po stánku si již zajistí vystavovatel sám, proto si prosím přivezte
dostatek napájecích kabelů a rozdvojek. Celkový příkon na umístění musí bezpodmínečně odpovídat
předem delkarovaným požadavkům!
Likvidace odpadu:
Každý vystavovatel je povinen umístit si do svého stánku odpadkové koše (gastro prodejci s venkovním
posezením pro hosty zajistí navíc i popelníky), které během dne vyprázdňuje. Neskladujte odpad před
nebo za stánkem / chatkou. Kontejnery jsou umístěny v ulicích Betlehemstrasse, Harrachstrasse
a Martin Luther Platz a budou každý den vyváženy. V sobotu ve 22:00 budou z centra města zcela

odvezeny. Dbejte prosím na pečlivé třídění odpadu. Gastro prodejce žádáme, aby zabránili vzniku
olejových skvrn na zemi – čištění je velmi náročné a bude následně požádována finanční kompenzace.
Nádobí:
Používejte prosím recyklovatelné či opakovaně použitelné nádobí. Je zcela zakázáno použití
jednorázových plastových nádob, kelímků nebo plastových příborů. V Harrachstrasse a Martin-LutherPlatz je zřízena stanice pro oplachování skla.
Kontroly:
Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, úřad pro kontrolu událostí, policie a organizátor neustále
monitorují dodržování předpisů a kontrolují bezpečnost akce.
Gastro prodejci dodrží následující body:
- Informace o alergenech na stáncích (přeložte do němčiny)
- Tekoucí voda na stáncích (na mytí rukou stačí kanystry s výpustí), jednorázové ručníky,
dávkovač tekutého mýdla, čistící prostředky na nádobí
- V části, kde připravujete a vydáváte jídlo, bude pevná podlaha (bez štěrku atd.) – týká
se zejména prodejců v lokalitě Promenade
- Všichni gastro pracovníci vlastní potravinářský průkaz a jsou proškoleni na konkrétní činnost
- Při přípravě jídel dbáte na ochranu zákazníků (nepohybují se před grily, friťáky atd.)
- Nebalené potraviny jsou vystaveny v uzavřeném boxu
Oheň:
Otevřený oheň je povolen pouze při předchozím nahlášení a je povolen pracovníky hasičského
záchranného sboru.
Plyn:
Použití zkapalněného plynu je úřady přísně zakázáno.
Toalety:
Nachází se v nákupních centrech (např. V suterénu chodby, v gastronomii, na hlavním náměstí
a na promenádě).
Počasí:
Pečlivě prosím sledujte předpověď i charakter počasí na místě. V případě blížící se bouřky mohou být
stánky z důvodu bezpečnosti složeny.
První pomoc:
Kufříky první pomoci jsou uloženy na určených stanovištích. Každý stánek vystavovatelů obdrží
telefonní čísla na tísňové linky.

Ostatní:
Pořadatel nenese zodpovědnost za škody způsobené krádežemi či škody způsobené vyšší mocí.
Každý účastník prodává na vlastní účet a odpovědnost.
Po celé tři dny vystavovatelé dodrží stanovenou prodejní dobu.
Akce se řídí rakouským právem a předpisy Evropské unie.
Vždy se prosím řiďte pokyny pořadatele. V každé lokalitě se budou pohybovat týmy technických
a bezpečnostních pracovníků, kteří vám budou k dispozici. V případě porušení pravidel může být dotyčný
účastník vyloučen z akce bez jakékoli kompenzace.
Každý účastník je osobně povinen dodržovat pravidla akce, jakož i oznámení a požadavky úřadů (policie,
hasičský sbor, okresní správa, dozor nad potravinami, obchodní předpisy, regulace hygieny, označování
potravin, označování alergenů, registrační povinnost apod.). Celková odpovědnost je vyloučena a není
převzata Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, ani organizátorem Linzer City Ring.
Účastník je osobně odpovědný za škody způsobené jím a jeho zaměstnanci.

