
 
 

Devínske vinobranie 2019 
 

Pozvánka k účasti pre komerčné stánky 
 

sobota 7. septembra 2019 od 10:00 do 21:00 
nedeľa 8. septembra 2019 od 10:00 do 18:00 

 
 

Devínske trhovisko a priestor pod devínskym hradom 
 

Devínske vinobranie ponúkne návštevníkom PRVÝ BURČIAK V REGIÓNE – už začiatkom septembra. 
V Devíne to bude už tretíkrát vinobranie s účasťou vinárov zo širokého okolia, na aké sú návštevníci zvyknutí napr. 

z Pezinka, Modry a Rače. 

Aktualizované informácie o vinobraní nájdete na Facebooku ako event „Devinske vinobranie 2019“ 
 
Prihláška a akceptácia: 

• vyplnenú prihlášku zašlite mailom na vinobranie-devin@THEBENER.com  
• akceptáciu účasti Vám pošleme e-mailom spolu s faktúrou na účastnícky poplatok 
• najneskôr do 5. 9. 2019 pošlite kópiu rozhodnutia hygieny na ambulantný (stánkový) predaj (prípadne iné 

oprávnenie k predaju) a kópiu prvých dvoch strán knihy registračnej pokladne alebo registrácie elektronickej 
pokladne 

• použijete vlastný stánok s vínom rozmeru max. 3x3m (väčšie stánky po predchádzajúcej dohode za poplatok) 
• základný účastnícky poplatok (príspevok na organizáciu podujatia) za stánok 3x3m je max. 50,- EUR bez DPH 

za každý deň podujatia, t.j. 100,- EUR za obidva dni; pre špecifický sortiment je možné dohodnúť si s 
organizátormi individuálny poplatok – uveďte poznámku v prihláške 

 

Podmienky účasti na Devínskom vinobraní: 
• v stánkoch je povolené predávať len sortiment uvedený v prihláške a potvrdený organizátorom; predaj piva nie 

je povolený (výnimky napr. pre remeselné pivá je treba dohodnúť vopred) 
• pripojenie na elektrinu bude obmedzené a prípadnú vyššiu spotrebu je potrebné si individuálne dohodnúť 

s organizátorom (e-mailom) za príslušný poplatok 
• odporúčame používať ekologicky vhodné jednorazové poháre a taniere (biologicky rozložiteľné alebo 

kompostovateľné), prípadne plastové; umývanie sklenených pohárov bude zabezpečené len v obmedzenej miere  
• predajca je povinný vedľa svojho stánku umiestniť vhodnú nádobu na odpad s plastovými veľkoobjemovými 

uzatvárateľnými vreciami, ktorých dostatok si sám zabezpečí (likvidáciu plných vriec s odpadom zabezpečia 
organizátori) 

• je možné použiť v primeranej miere ľubovoľné vlastné reklamné materiály (bannery, rollupy...) v rozsahu 
dohodnutom s organizátorom na mieste  

• umiestnenie stánku predajcu bude určené organizátorom, predajca nemá nárok na vlastný výber predajného miesta 
a nesmie stánok premiestňovať; stánky budú umiestňované v areáli postupne podľa príchodu a sortimentu 

• príprava stánkov sa začína v sobotu o 08:00 hod.a končí o 09:45 hod., pri stánkoch nie je povolené parkovanie aut, 
autá je potrebné odparkovať na parkovisko  

• ukončenie predaja je v sobotu o 21:00 hod., v nedeľu o 18:00, areál bude v noci strážený, ale tovar a cenné veci si 
musí každý stánkár sám zabezpečiť (napr. uzamknúť do auta alebo odviezť); v nedeľu od 18:00 si predávajúci 
zabezpečia vypratanie stánkov a upratanie priestoru okolo stánku 

• predávajúci si sami zodpovedajú za stánky a ich obsah od príchodu a počas celého podujatia až do jeho opustenia; 
organizátori nenesú za prípadné škody predávajúcim alebo tretím osobám žiadnu zodpovednosť 

• účastník sa zaväzuje, že sa bude počas podujatia riadiť pokynmi organizátorov 
• zaslaním prihlášky vyjadruje účastník (predávajúci) súhlas s týmito podmienkami 
• poplatok účastníka slúži na krytie časti nákladov na usporiadanie podujatia, v prípade neskoršieho odrieknutia účasti 

sa poplatok nevracia 
• účastníci, ktorí nesplnia podmienky účasti alebo ich porušujú počas podujatia, sú povinní sa na vyzvanie 

organizátorom bezodkladne zbaliť a podujatie opustiť, uhradený poplatok nebude vrátený 


