ZÁSADY PRODEJE ČESNEKU NA FESTIVALU
ČESNEKU V BUCHLOVICÍCH V ROCE 2017
1. Prodávat se mohou pouze české (v případě slovenských prodejců i slovenské
odrůdy) registrované, tj. výhradně z českých nebo slovenských sadeb a dále odrůdy
krajové.
2. Pokud neprodává sám pěstitel nebo jeho zaměstnanci, je třeba mít u sebe doklad
o nabytí zboží.
3. Na Festivalu česneku 2017 může prodávat jen ten, kdo vlastní Festivalový
certifikát česneku (o jeho získání na jiném místě). Prodejce pošle vzorek
typických tří až pěti cibulí od každé prodávané odrůdy na adresu: TIC
Buchlovice, náměstí Svobody 24, 687 08 Buchlovice tak, aby byl na této adrese
nejpozději ve čtvrtek 20. července; tento vzorek bude posouzen,
nafotografován, zapečetěn a bude pořadatelem uložen v TIC Buchlovice. Budeli mít pořadatel pochybnost o tom, že se jedná o český (nebo slovenský)
česnek, vyrozumí telefonicky zájemce o prodej, že mu prodej nebude umožněn.
4. Při prodeji nesmí docházet ke klamání spotřebitele podle § 20, odst. 2, zákona č.
219/2003 (zákon o oběhu osiva a sadby). Nabízené zboží nesmí být označeno jako
"vhodné k sázení" ani žádnou jinou obdobou téhož smyslu. Takto se nesmí nabízet
ani ústně.
Při nedodržení této podmínky bude prodejce okamžitě vykázán a tento případ bude
postoupen ke správnímu řízení ÚKZÚZ.
5. Prodejce zaujme místo dle pokynů zástupce pořadatele pana Jana Kubeše,
referenta stánkového prodeje, nejpozději v 07.30 hodin, vozidlo bude do stejné doby
umístěno na parkoviště. Upozorňujeme prodejce česneku, že bylo vyhověno jejich
přání z roku 2013 a prodejní místa budou opět situována při zámecké zdi uprostřed
festivalového dění!
6. Do areálu Festivalu bude možno opět vjíždět až po jeho oficiálním ukončení v 17
hodin.
7. Prodejce, který nesplnil a neplní podmínky dané pořadatelem, může být
pořadatelem za součinnosti s Policií České republiky, vykázán.
V Buchlovicích 2017-05-04
František Hrňa
Folklorní agentura Buchlov, pořadatel XVI. ročníku Festivalu česneku na zámku
(a v městečku) Buchlovice dne 29. července 2017

