VÍNA DEVÍNA – Devínsky festival vína 2019
Pozvánka k účasti a podmienky
sobota 26. októbra 2019 od 10:00 do 20:00

Devínske trhovisko a priestor pod devínskym hradom
Devínsky festival vína má za cieľ ponúknuť návštevníkom vína z regiónu okolo Devína a Bratislavy.
Bude prezentáciou toho najlepšieho, čo dopestujú a vyrobia malí a strední vinohradníci a vinári v tomto regióne.
Zámerom je prezentácia Devína, Bratislavy a celého regiónu ako historického vinárskeho kraja, kde
vinohradníctvo a vinárstvo patrilo od nepamäti k hlavným oblastiam miestneho hospodárstva
a k hýbateľom spoločenského a kultúrneho života obyvateľov a návštevníkov.
Aktuálne informácie o podujatí nájdete na Facebooku ako event „Vína Devína – Devínsky festival vína 2019“
Podmienky účasti na Devínskom vinobraní:
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vyplnenú prihlášku zašlite mailom na vinobranie-devin@THEBENER.com, jej prijatie a akceptáciu účasti
Vám potvrdíme mailom alebo telefonicky (počet gastro-stánkov je obmedzený)
spolu s prihláškou pošlite kópiu rozhodnutia hygieny na ambulantný (stánkový) predaj (prípadne iné oprávnenie
k predaju) a kópiu registrácie elektronickej pokladne alebo prvých dvoch strán knihy registračnej pokladne
použijete vlastný stánok s vínom rozmeru max. 3x3m (väčšie stánky po predchádzajúcej dohode)
príspevok na organizáciu podujatia (účastnícky poplatok) za stánok 3x3m pre vinárov je 30,- EUR, pre
ostatných účastníkov bude dohodnutý na mieste primerane podľa sortimentu (okrem gastro-stánkov)
povolený sortiment:
vinári - víno a burčiak a v primeranej miere aj vhodné nealko, malé občerstvenie na záhryz k vínu (napr.
pagáčiky, syr a podobne) a tovar súvisiaci s vinárstvom (napr. keramiku, knihy); predaj piva alebo gastroobčerstvenia nie je povolený
ostatné stánky okrem gastro – pochutiny, balené potraviny, darčekové a užitkové predmety typické pre
jarmoky a trhy; predaj vína (vo flašiach alebo rozlievaného), piva a gastro-občerstvenia nie je povolený
pripojenie na elektrinu bude zabezpečené pre bežnú spotrebu (svetlo, pokladňa...), 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 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 účastníkov
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
začiatok predaja je v sobotu o 10:00, ukončenie o 20:00 hod, následne 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
účastnícky poplatok sa hradí na mieste v hotovosti a 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
v prípade nepriaznivého počasia môže organizátor podujatie zrušiť najneskôr do termínu jeho začiatku, účastníci
budú vyrozumení osobne na mieste, e-mailom alebo telefonicky

