Tržní řád MPS

VÝSTAVBA
Doby pro výstavbu jsou pro provozovatele stánků oficiálně 1 den před prvním dnem akce
v době od 9-22 hod.
Doba instruktáže v 1. den je od 9-20 hod.!
Rovněž je možné dostat instruktáž 2 dny před prvním dnem akce v době od 15-19 hod., avšak
jen po předchozí domluvě s Tomem.
V den konání akce smí být prováděny další výstavbové práce již jen ve výjimečných
případech a se zvláštním povolením od Toma Rusdorfa, Igora Engela a Gisberta Hillera.
V příslušných dnech konání akce se po areálu akce v žádném případě nesmí jezdit 2 hodiny
před příslušným pouštěním návštěvníků.
Od Toma Rusdorfa, Igora Engela a od Gisberta Hillera již žádná výjimečná povolení
neobdržíte.

- Všechny dodavatelé trhu se hlásí vždy v den výstavby od 9 hodin u vedoucího trhu Toma
Rusdorfa
Dodavatelé trhu, kteří ze závažných důvodů nemohou dorazit v příslušný den výstavby v době
výstavby od 9 hodin do 20 hodin do areálu akce (porucha vozidla, dopravní zácpa, nehoda,
nemoc atd.) se nutně ohlásí nejpozději do 18 hodin u vedoucího trhu a situaci mu vysvětlí.
Ve dnech výstavby je vedoucí trhu Tom Rusdorf vždy telefonicky dosažitelný od 9 hodin do
21 hodin na čísle: 01608437055
Při příjezdu k areálu akce není provozovateli stánku v žádném případě dovoleno jezdit po
areálu.
Je vyzván, aby svoje vozidlo odstavil před areálem tak, aby i větší vozidla (do 40 t) mohla
bezproblémově areálu dosáhnout.
Ve vozidle musí být za čelním sklem zanechán dobře čitelný lístek se jménem, oborem a
číslem mobilu. Tento lístek musí zůstat během celé doby výstavby – i na parkovacích
plochách – aby v nouzových situacích bylo možné rychle zjistit řidiče vozidla. V tomto roce
existuje pro účastníky MPS viněta, kterou obdržíte ve Váš první den výstavby od vedoucího
trhu Toma Rusdorfa. Vyplňte ji prosím jménem, stánkem a číslem mobilu a nalepte ji dobře
čitelně zevnitř na čelní sklo Vašeho vozidla.

Za účelem přidělení stanoviště pro stánek vyhledejte prosím Toma v areálu nebo mu zavolejte
na číslo 01608437055.
Jízda po areálu je dovolena až po domluvě a schválení Tomem Rusdorfem nebo Igorem
Engelem.
Od Toma, Igora nebo Gisberta obdržíte pokyn, kam jste oprávněni jezdit, zda a ve které
oblasti můžete jezdit na našich plochách akce.
Nikdy!!!! nesjíždějte bez pokynu a povolení od Toma, Igora nebo Gisberta z bezpečného a
pevného podloží na louky akce.
Do areálu jsou oprávněna jezdit jen vozidla, která jsou potřebná pro bezprostřední výstavbu
stánků. Vozidla od spolupracovníků atd. je třeba odstavit na parkovacích plochách.
Po provedené výstavbě je třeba, aby vozidla účastníků odjela co nejrychleji na parkovací
místa účastníků.
Vozidla, která se již nevykládají, nesmí zůstat stát v areálu akce a musí být ihned odvezena na
parkovací místa účastníků.
Pouze parkovací místa účastníků, která Vám byla přidělena Tomem Rusdorfem, Igorem
Engelem nebo Gisbertem Hillerem se považují za parkovací místa účastníků a na nich jste
oprávněni zaparkovat.
Je přísně zakázáno odstavit vozidla účastníků jakéhokoliv druhu mimo přidělená parkovací
místa účastníků!!!!!!
V obou dnech výstavby musí být výstavbové činnosti ukončeny ve 22 hodin a vozidlo se
musí odstavit na parkovacím místě účastníků. V noci nesmí v areálu zůstat žádná vozidla!
Jízda na našich plochách akce během známých dob akce s vozidly jakéhokoliv druhu je přísně
zakázána.
Rovněž jízdní kola jsou během dob akce na plochách akce úplně zakázána, stejně tak
používání Skate Boardů nebo Roller Blades atd.
Povolení výjimky zde platí jen pro několik málo „služebních jízdních kol“ našich
organizačních vedoucí, našich technických poskytovatelů služeb a našich bezpečnostních sil.
Vozidla mohou po celém areálu akce, na parkovacích plochách a plochách stanů jezdit jen
krokovou rychlostí. Právě u našich akcí je na cestě mnoho dětí, které jsou tím vždy
ohroženy.

DEMONTÁŽ
Vždy v poslední den víkendové akce jsou skupiny vojenského tábora, skupiny rytířů, trhovců
a skupiny umělců oprávněny od 19.30 hod. začít se svými demontážními činnostmi (v žádném
případě dříve).

JE ZCELA ZAKÁZÁNO, POHYBOVAT SE V DEN DEMONTÁŽE SVÝM
VOZIDLEM PŘED 20. HODINOU SMĚREM K AREÁLU AKCE.
PŘI NEDOVOLENÉM JEDNÁNÍ BUDE ULOŽEN ZÁKAZ VÝSTAVBY!!!
V poslední den akce mohou od 20.00 hod. všichni účastníci pomalu, opatrně a klidně
(krokovou rychlostí) jet svými vozidly do areálu a naložit demontované předměty vybavení.
Ve výjimečných případech může být akce prodloužena, pak se do areálu může jet teprve
půl hodiny po ukončení akce!
Demontáž v poslední den akce je třeba ukončit nejpozději v 01.00 hod. a dodržet noční klid
pro zbylé v areálu ještě tábořící účastníky.
Den po posledním dni akce musí být všechny demontážní aktivity účastníků v 11 hodin
ukončeny a areál musí být kompletně vyklizen.
Další demontážní a nakládací činnosti účastníků mohou být prováděny jen s povolením
výjimky od Toma Rusdorfa, Igora Engela a Gisberta Hillera.

ELEKTRICKÁ ENERGIE a VODA
Každý účastník trhu, který potřebuje elektrickou energii je povinen svůj elektrický kabel
dobře čitelně opatřit svým jménem, názvem stánku a telefonním číslem.
Pro zásobovatele platí to samé také pro hadice pro přívod vody.
Toto ustanovení se týká také všech parkovacích míst účastníků!
Při nerespektování bude uložena pokuta ve výši 20 € netto s připočtením DPH a okamžitě
inkasována vedoucím trhu!

PORADA O TRHU
Každé ráno, hodinu před oficiálním začátkem akce, se buď u „Heroldovy věže“ nebo u
„VELKÉHO HUDEBNÍHO JEVIŠTĚ“ koná krátká porada všech účastníků akce.
Tyto ranní termíny porady jsou pro každého účastníka akce absolutně ZÁVAZNÉ (každý
provozovatel stánku, každá umělecká skupina a každá skupina vojenského tábora je povinen
vyslat jednu zodpovědnou osobu).
Na této krátké poradě budou nejprve všem účastníkům poskytnuty všeobecné informace,
pokyny, zákazy a novinky k akci, k průběhu akce, ke speciálním situacím ohledně počasí
nebo nebezpečí (varování před bouřkou atd.).
Poté budou poskytnuty všechny speciální informace pro zásobovatele, poté mohou všichni
zásobovatelé klást své dotazy a sdělit své problémy a poté se odebrat do svých stánků.

V návaznosti na to budou poskytnuty speciální informace pro všechny obchodníky, následně
poté mohou všichni obchodníci klást své dotazy a přednést své problémy a poté se odebrat do
svých stánků.
Následně budou sděleny všechny informace pro řemeslníky, kteří poté mohou přednést své
dotazy a problémy a poté se mohou odebrat do svých stánků.
Jako předposlední skupina účastníků mohou své dotazy a problémy sdělit umělci, kterým
budou sděleny zvláštní informace pro umělce a poté se umělci mohou připravit na svá první
vystoupení.
Největší skupina účastníků z řady akcí, členové vojenských táborů, obdrží poté na závěr své
pokyny a informace, mohou přednést své dotazy a problémy a poté se stáhnout zpět do
vojenského tábora.
Takto můžeme jednou za den akce poskytnout každé skupině účastníků důležité informace a
pravidla chování a sdělit důležité novinky.
Každý zodpovědný účastník skupiny, který se ranní porady účastní, je zavázán k tomu, že
dále předá ranní nejnovější informace všem členům své skupiny účastníků.
Ve dny akce je pak striktně zakázáno zatěžovat vedoucího oddělení dotazy k tématům a
problémům, které byly obsáhle vysvětleny na ranní společné poradě.
Jen tak mohou naši vedoucí oddělení plnit své důležité úkoly a dále zlepšovat kvalitu našich
akcí.
V těchto informacích pro účastníky a na ranních krátkých poradách budou poskytnuty
všechny důležité informace a zodpovězeny všechny dotazy.
Prosím, využívejte bezpodmínečně tyto možnosti informací!
Každý trhový stánek má bezpodmínečně a absolutně přesně poslat na tento ranní termín
porady zástupce (s psacími potřebami a papírem)!
Vymysleli jsme bezpečný kontrolní systém a budeme účast kontrolovat.
Při nerespektování bude uložena pokuta ve výši 20 € netto s připočtením DPH!

OTEVÍRACÍ DOBY
Přesně v době vpuštění návštěvníků má být každý stánek vzhledově upraven, otevřen a
připraven k provozu v kompletním obsazení.
Veškeré novodobé potřeby jako plasty, mobilní telefony, krabičky od cigaret, lepenkové
krabice, skládací židle a izolační rohožky je třeba odstranit, to znamená, že již nejsou pro
návštěvníka viditelné.

Řemeslníci mají každý den začít se svými řemeslnickými představeními nejpozději v době
vpuštění publika a mohou svá řemeslnická představení ukončit teprve začátkem „morového
průvodu“.
Vždy v poslední den akce každého víkendu mohou provozovatelé stánků s obchodními a
spotřebními předměty zavřít své stánky nejdříve v 19.30 hodin.
Vždy v poslední dny víkendové akce mohou řemeslníci své předváděné činnosti ukončit
teprve v 19.30 hod.
Provozovatelé obchodních stánků mohou své stánky zavřít nejdříve po začátku „morového
průvodu“ ve večerních hodinách, své stánky jsou povinni zavřít nejpozději po skončení
příslušných nočních koncertů.
Provozovatelé zásobovacích stánků mohou v každý den akce zavřít své stánky teprve po
skončení příslušných nočních koncertů; i provozovatelé zásobovacích stánků jsou povinni
každou noc akce zavřít své stánky nejpozději v 01.00 hod.
Vždy 30 minut před vpuštěním návštěvníků, se otevření trhu musí na kouzelném divadelním
jevišti zúčastnit z každého stánku jeden člen s jedním produktem, který ve svém stánku
nabízí. Výjimkou jsou ti, kteří jsou ve stánku sami, účastní se trhového tance nebo „moru“.

PRŮKAZY ÚČASTNÍKŮ
Všichni řemeslníci, obchodníci, zásobovatelé, krátkodobé výpomoci, umělci a členové
vojenských táborů i v roce 2011 opět obdrží na osobu nepřenosný průkaz účastníka z umělé
hmoty (formát šekové knížky nebo z papíru).
Tyto průkazy účastníků 2011 budou rozdány na první víkendové akci, které se příslušní
účastníci aktivně účastní v rámci „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum® 2011".
Tyto průkazy účastníků 2011 pro všechny obchodníky, řemeslníky, zásobovatele a jejich
výpomoci budou letošním účastníkům rozdány vedoucím trhu Tomem Rusdorfem.
S okamžitou účinností (24. března 2011) pozbývají všechny průkazy účastníků předchozích
roků svou platnost a je třeba je zničit.
Osoby, které se v roce 2011 pokusí vstoupit do areálu akce se starými průkazy účastníků,
okamžitě obdrží ZÁKAZ DO AREÁLU (zákaz vstupu do domu) a kontroloři okamžitě
majetek pořadatele, tj. staré průkazy účastníků, zabaví.
Tyto průkazy účastníků vztahující se na osobu nejsou přenosné na jiné osoby, mohou být
skutečně využívány jen aktivními účastníky řady akcí „Mittelalterlich Phantasie
Spectaculum® 2011”.
Jakékoliv zneužití těchto průkazů účastníků bude potrestáno okamžitým vyloučením osoby,
která průkazy účastníků dále postoupila na jiné neoprávněné osoby.

Všichni účastníci „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum® 2011” jsou povinni během všech
dnů výstavby – představení – a demontáže u sebe stále nosit svůj průkaz účastníka.
Také při opuštění areálu akce je třeba průkazy účastníků bezpodmínečně vždy vzít s sebou,
bezplatný návrat do areálu akce pak bude účastníkům u vstupní kontroly zaručen jen tehdy,
pokud při procházení vstupní kontrolou bez vyzvání předloží kontrolorům svůj průkaz
účastníka.
Také a speciálně v nočních hodinách, obzvláště po ukončení akcí, je třeba při každém pobytu
a pohybu účastníků v našich areálech akce brát průkazy účastníků vždy s sebou.
Naše týmy noční hlídky jsou nabádány k tomu, aby každou osobu, která se po 01.00 hodině
v noci ještě pohybuje nebo zdržuje v našem areálu akce, kontrolovaly v tom smyslu, zda tyto
osoby vlastní průkaz účastníka 2011.
Osoby, které budou týmy noční hlídky po 1.00 hodině v našem areálu akce přistiženi bez
platného průkazu účastníka 2011, dostanou vyslovený zákaz vstupu na prostranství a budou
okamžitě týmy noční hlídky areálu vyloučeni.
NOČNÍ HLÍDKY JSOU ZÁSTUPCI POŘADATELE, JEJICH POKYNŮ JE TŘEBA
VŽDY BEZ JAKÝCHKOLIV DISKUZÍ UPOSLECHNOUT!
Ztracené průkazy účastníka je třeba okamžitě nahlásit, podle číslování karet budou okamžitě
prohlášeny za neplatné a pro další užívání zablokovány.
Také v tomto roce budou opět vydány různobarevné průkazy účastníků, které budou přiřazeny
různým skupinám uživatelů jako účastníkům trhu, umělcům, tisku & VIP hostům,
krátkodobým výpomocným silám, jízdním rytířům & pěším rytířům.
Ještě jednou prosba na všechny účastníky „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum® 2011”:
Prosím, dodržujte přesně tyto pokyny pro užívání průkazů účastníků 2011

ODPADKOVÉ KOŠE
Každý provozovatel stánku je povinen umístit před svůj stánek dostatečně velký (min. 10 l)
odpadkový koš.
Odpadkové koše si musí každý provozovatel stánku sám přivézt s sebou a popřípadě také sám
vyprázdnit do určených kontejnerů na odpad a ne z pohodlnosti do odpadkových košů MSP
nebo jiných.
Měly by být přiměřeně celkové atmosféře akce vytesány ze starého dřeva nebo upleteny
z vrbového proutí. To těchto nádob nepatří žádné plastové odpadkové pytle.
Jen zajištěním početných odpadkových košů vychováme naše návštěvníky k tomu, aby odpad,
který si berou s sebou, neházeli na naše plochy akce, nýbrž do našich odpadkových košů.

Naše areály akce musí být vždy a kdykoliv kompletně čisté a bez odpadků, na našich loukách
se smí válet jen dřevo a sláma.
Extrémní čistota areálu akce je pro celkový obraz naší akce velmi, velmi důležitá.
Prosím, pomáhejte nám všichni, tuto čistotu v areálu zajistit také v budoucnu.
(prosím, oslovte také hosty, kteří vyhazují svůj odpad v areálu akce nebo ho tam nechávají
ležet, přátelsky, ale rozhodně a požádejte je, aby svůj odpad házeli do našich odpadkových
košů).
K atmosféře naší akce patří v každém případě také to, že se všude v areálu povaluje dřevo a
sláma, ale také nikde se nesmí povalovat jen kousíček odpadu, odpadky nebo nepořádek.
Rovněž plochy pro stanování a parkování je třeba udržovat bez odpadků, protože se zde často
pohybují hosté a obyvatelé.
Po demontáži je třeba zanechat jak stánek, tak i parkoviště čisté!!!
Prosím, podpořte nás při udržování čistoty areálu akce.

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ
Všechny provozovatele stánků ještě jednou upozorňujeme na to, že jako samostatní
podnikatelé jsou povinni zajistit, aby jejich pracovníci byli řádně přihlášeni!
Pracovní hodiny pracovníků musí provozovatelé stánků nahlásit u finančního úřadu a
provozovatelé stánků musí odvést paušalizované částky daně za krátkodobé výpomoci.
Dále je každý provozovatel stánku zodpovědný za to, že nezaměstná žádné pomocné
pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu nebo pracovní povolení v Německu.
Provozovatelé stánků, kteří předpisy poruší, musí svůj stánek na našich akcích demontovat.
Každý provozovatel stánku je samostatným podnikatelem a je třeba, aby co nejpřesněji
dodržoval veškeré zákonné povinnosti ohledně označení cenovkou a hygienických předpisů.
Nedodrží-li tyto zákonné předpisy a právní předpisy týkající se hygieny a potravin, musí svůj
stánek u nás opět demontovat, také během probíhající akce.
To platí obzvláště tehdy, pokud se příslušný provozovatel stánku při vždy velmi přísných a
přesných kontrolách zdravotnických úřadů a potravinářských kontrol chová nevhodně a je-li
provozovateli stánku z důvodu hrubých závad odpíráno povolení od zdravotnických úřadů pro
provoz stánku.

Každý provozovatel stánku je povinen mít na snadno přístupném místě ve stánku funkční, od
TÜV zkontrolovaný hasicí přístroj (min. 6 kg)!
Jak provozovatel stánku, tak i další pracovníci musí být obeznámeni se způsobem zacházení.

OSVĚTLENÍ
Obchodníci a řemeslníci mohou osvícení svých stánků a táborů provádět jen petrolejovými
lampami, pochodněmi, ohnivými miskami a lampami s ochranou před větrem.
Každý provozovatel stánku je povinen zajistit, aby jeho osvětlení bylo BEZPEČNÉ a bylo
provozováno bez nebezpečí pro osoby a stánky!
Pochodně a ohnivé misky lze zakoupit za výrobní cenu u Susi na informacích.
Jen zásobovatelům potravinami a nápoji je z bezpečnostních a hygienických důvodů
dovoleno elektrické světlo DECENTNĚ a SKRYTĚ provozovat!
Reflektory a světelné hadice nejsou povoleny.
Pro vánoční trh platí jiná pravidla.
Tato pravidla je třeba na všech akcích Mittelalterlich Phantasie Spectaculum® 2011 a
v následujících letech pod širým nebem důsledně a bez jakýchkoliv výjimek dodržovat.

STŘEDOVĚKÝ VZHLED
Všichni provozovatelé stánků jsou povinni zajistit, aby všechny osoby v jejich stáncích byly
oblečeny přijatelným způsobem odpovídajícím středověku. Sportovní boty, džíny apod. jsou
zakázány. Telefonování, kouření, poslech MP3 ve stáncích je rovněž zakázáno.
Všichni účastníci jsou nabádáni k tomu, aby používali středověký trhový jazyk.
Tyto věci mají přispět k tomu, aby se našim hostům zkrášlila nesrovnatelná atmosféra našich
trhů.

BALÍKY SLÁMY
Žádné balíky slámy nesmí být roztrhány, aby se např. zakryla blátivá místa.
To má jen krátkodobý úspěch a způsobí to obrovské náklady na odstranění, které má nést
původce.

Po demontáži stánku je nutné případně použité balíky slámy dopravit provozovatelem stánku
na příslušné shromaždiště slámy.

ZVÍŘATA V AREÁLU
Každý účastník akce je povinen vždy a důsledně přivázat své psy v areálu akce během celé
doby výstavby, akce a demontáže.
Tato pravidla platí stejně tak důsledně pro všechny psy našich hostů.
Jedině náš vedoucí reklamního oddělení SUNNY a naši vedoucí reklamního oddělení ve
výcviku RAINY a STORMY mají povolení a povinnost svou reklamní práci vykonávat
v rozsáhlé a pokud možno obšírné formě, aniž by museli být přivázáni.
UZÁVĚRY
Nikdo nesmí námi umístěné uzávěry odstraňovat. Ať už třepetající se pásky, stoly, lavice
nebo podobné. Tyto budou námi umístěny k různým účelům, aby se např. blokoval nebo
uvolnil průjezd. Odstraní-li někdo námi umístěné uzávěry nebo zábrany proti projíždění, musí
počítat se zákazem vstupu na prostranství.
Námi instalované uzávěrové ploty nemají být otevírány za žádných okolností, aby se např.
přineslo dřevo na ohniště, došlo se k svému vozidlu nebo aby se jinak zkracovala jakákoliv
cesta. Ani s argumentem, že se plot hned opět uzavře. Otevření vnějších uzávěr má za
následek vyloučení z trhu.
Za účelem demontáže smí být zpravidla v den demontáže (obvykle neděle) vnější uzávěra
otevřena od 20:00. Po provedené demontáži je třeba uzávěru opět obnovit (na ochranu před
nepovoleným vniknutím v noci).

ALKOHOL A DROGY
Jakékoliv požití drog (také požití takzvaných lehkých nebo neškodných drog) je v našem
areálu akce kompletně a striktně zakázáno.
Zvláště z aktuálního důvodu tímto ještě jednou se vší jasností upozorňuji na to, že na všech
plochách akce MPS nebudu trpět jakoukoli konzumaci drog našimi účastníky!
Tím jsou zcela jednoznačně myšleny také všechna parkoviště účastníků, parkoviště
návštěvníků a stanová místa účastníků a návštěvníků MPS. Budu-li mít podezření, že jsou
v obytných vozech nebo ve stanech, které se nacházejí na pronajatých soukromých plochách
akce, konzumovány ilegální drogy a tím myslím výhradně také takzvané lehké drogy jako
tráva nebo hašiš atd., pak nechám tyto stany a obytné doby prohledat policií a drogovým
pátracím oddělením a každé osobě, která se ve stanu nebo obytném vozu, ve kterém byly
drogy konzumovány, nacházela, udělím navždy zákaz vstupu na MPS!
A berte mě v této věci bezpodmínečně smrtelně vážně!!!

Rovněž je v našem areálu akce zakázána nadměrná konzumace legální drogy – alkoholu.
Nemáme nic proti tomu, aby účastníci, hosté, vedoucí trhu nebo pořadatel vypil jedno nebo
dvě nebo tři piva, ale jakmile poznáme, že účastníci nebo hosté jsou tak silně podnapilí, že tím
negativně ovlivňují celkovou atmosféru naší rodinné akce s velmi mnoho mladými hosty,
budou tito silně podnapilí a nápadní účastníci a hosté z areálu akce vykázáni.
Všichni provozovatelé stánků dbají prosím velmi přesně a přísně na to, aby se mladistvým
pod 16 let nenaléval žádný alkohol a aby se mladistvým pod 18 let nenaléval tvrdý alkohol.
Nechte si důsledně ukázat průkazy hostů, u nichž si nejste jistí, zda již smějí alkohol
konzumovat.

NOČNÍ HLÍDKY
NOČNÍ HLÍDKY JSOU ZÁSTUPCI POŘADATELE, JEJICH POKYNŮ JE TŘEBA
VŽDY BEZ JAKÝCHKOLIV DISKUZÍ UPOSLECHNOUT!
Při nerespektování dalších pokynů může být uloženo vyloučení z trhu!

ZAHRANIČNÍ PROVOZOVATELÉ STÁNKŮ
U zahraničních stánků je nutné mít ve stánku osobu, která ovládá německý nebo anglický
jazyk!
Rovněž se mají držet těchto pravidel, zejména také ranních porad!

ZLATÉ TOLARY

Každý provozovatel stánku je povinen kdykoliv bez jakékoliv averze přijímat MPS-zlaté
tolary.
Kdykoliv do 18.30 hodin můžete:

½ zlatého tolaru po 25 kusech
1 zlatý tolar po 25 kusech
2 zlaté tolary po 25 kusech
5 zlatých tolarů po 20 kusech

svinuté do neutrálního bílého papíru se jménem provozovatele stánku směnit u Suzi na
informacích na eura.

Kdo by se zdráhal tyto zlaté tolary od zákazníků přijmout a nepřijme od zákazníků toto
vysoce oficiální platidlo MPS bez bručení, dostává ihned navždy zákaz výstavby na MPS!
Nebudou vedeny žádné diskuze se zákazníky, zda by nechtěli raději platit v eurech. Všechny
stánky jsou povinny bez jakýchkoliv komentářů s velkou radostí zlaté tolary od našich hostů
přijímat!
I v tomto roce si prostřednictvím testovacích zákazníků posvítím na chování obchodníků vůči
zákazníkům, kteří platí zlatými tolary, kdo se přitom nevhodně chová, dostává okamžitý
zákaz výstavby navždy na MPS.

Vydané stříbrné tolary pro tržní akce lze vyměnit za nápoj výhradně v pivních, vinných a
medovinových tavernách.

VYÚČTOVÁNÍ
Poplatek za stánek vybírá při každé akci náš kancelářský personál v poslední den akce,
zpravidla v neděli na místě.
Příslušné doklady se všem stánkům rozdávají již vyplněné vždy v sobotu.
Tyto doklady musí již jen podepsat provozovatel stánku.
Pokladní kolečko začíná zpravidla v 11 hodin. Tím jsou VŠICHNI provozovatelé stánků
nabádáni k tomu, aby měli poplatek za stánek a podepsané doklady od 11 hodin připraveny.
Kdo zde neuhradí rychle a včas a bez jakýchkoliv diskuzí s výběrčími poplatků za stánek svůj
sjednaný poplatek za stánek, dostává ihned navždy zákaz výstavby na MPS.
Poplatek za stánek nelze uhradit ve zlatých tolarech!

Všichni provozovatelé stánků jsou povinni předat všechny podstatné informace všem
pracovníkům. Všichni provozovatelé stánku jsou zodpovědní za to, aby byly důsledně
respektovány všechny předpisy a všechny zákazy a příkazy také všemi pracovníky a
výpomocnými silami!

(Stav: březen 2011)

Gisbert Hiller
Tom Rusdorf

