Řád AKVATERA trhů
Pořadatel: Spolek Akvatera
Místo konání: Středisko volného času, Most, Albrechtická 414/1
1. AKVATERA trhy jsou určeny k setkání chovatelů, pěstitelů a firem k výměně a prodeji akvarijních a
terarijních živočichů, rostlin, krmiv, pomůcek a odborné literatury (dále jen „zboží“).
2. Každý, kdo nabízí k prodeji či výměně zboží uvedené v bodě č. 1 (dále jen „prodejce“), je povinen se s
„Řádem AKVATERA trhů“ seznámit a zavazuje se k jeho dodržování.
3. Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé účastníkům během akce.
4. V objektu konání AKVATERA trhů je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky.
5. Prodejce je povinen si před jejich konáním řádně zarezervovat prodejní místo. O umístění prodejního
místa rozhoduje pořadatel a jeho změna je bez jeho souhlasu zakázána. Prodej nebo výměna zboží bez
pronájmu prodejního místa je zakázán. Rezervace je nutná nejpozději 3 dny před konáním akce.
6. Prodejce je plně odpovědný za zboží, které nabízí a za dodržování zákonem stanovenou evidenci jeho
prodeje.
7. Na AKVATERA trzích je zakázáno prodávat nemocná a poraněná zvířata, dále pak zvířata, která jsou
uvedena v příloze I CITES resp. V příloze „A“ nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nebezpečné druhy zvířat. Zvířata
chráněná CITES je nutno výrazně označit "CITES podléhá registraci" a nabízet pouze s platnými
registračními doklady.
8. Akvária, terária a jiné prodejní nádrže musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat.
Prodejci jsou povinni zajistit, aby nikdo z pořadatelů, jiných prodejců a návštěvníků AKVATERA trhů nebyl
jejich zvířaty ohrožen či zraněn, v opačném případě nesou za takovéto jednání plnou odpovědnost. Dojde-li
k úniku zvířete, je povinností prodejce tuto skutečnost neprodleně pořadateli oznámit a ihned sjednat
nápravu.
9. Prodejce si zajišťuje prodejní nádrže sám a dbá na to, aby vyhovovala potřebám zvířat. V průběhu trhů
musí prodejce zamezit týraní zvířat a dodržovat ustanovení zákona 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení
stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení kriticky ohrožených druhů) a zákonem
č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s
nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s
ohroženými druhy), CITES registrace zvířat a povolení k chovu, atd.
10. V případě, že orgán Inspekce životního prostředí nebo Státní veterinární správy informuje pořadatele o
porušení předpisů (např. CITES, apod., Zákon na ochranu přírody) prodejcem, bude prodejce z AKVATERA
trhů vykázán bez jakékoli náhrady škody a z porušení zákona ponese veškeré důsledky.

11. Prodejce ručí za veškeré škody, které v průběhu AKVATERA trhů způsobí a zavazuje se k jejich
odstranění či finanční úhradě v plné výši způsobené škody. Během akce udržuje své prodejní místo
v pořádku a čistotě.
12. Na AKVATERA trzích je možno propagovat jinou akci pouze se souhlasem pořadatele a za podmínek jím
stanovených.
13. Všichni účastníci AKVATERA trhů jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.
14. Účastníci AKVATERA trhů souhlasí s uveřejněním fotografií jejich osob, prodejních míst, zboží apod.
pořízených pořadatelem nebo jím pověřenou osobou k reklamním účelům pořadatele.
15. V případě, že prodejce nebo návštěvník AKVATERA trhů poruší některý z výše uvedených bodů, má
pořadatel právo jej z AKVATERA trhů vykázat bez náhrady škody.

Další informace pro prodejce:
a) Prodejní místnosti jsou pro prodejce otevřeny v den konání AKVATERA trhů (sobota) od 7 hodin a den
předem (pátek) od 16,30 do 18 hodin.
b) AKVATERA trhy začínají v 9 hodin, nejpozději v 8,45 hodin musí být prodejci připraveni.
c) AKVATERA trhy končí ve 12 hodin, je nevhodné ukončit svoji účast dříve. Prodejní místo musí být
předáno pořadateli v pořádku a čistotě.
d) Cena za jedno prodejní místo (jeden stůl, lavici nebo jinak obsazenou prodejní plochu) je 150 Kč. Platba
pořadateli proběhne před zahájením akce.
e) Elektrická zásuvka a voda jsou k dispozici zdarma.
f) Doporučujeme mít vlastní elektrickou prodlužovačku a rozdvojku, prodejní nádrž s příslušenstvím a další
nezbytné pomůcky k prodeji.
g) Prodejce je povinen použít vlastní vhodnou podložku pod akvária, terária, stojany a další tak, aby
nedošlo k poškození prodejních míst.

Tento řád je platný od 2. 3. 2017 a je závazný pro všechny účastníky AKVATERA trhů.

Zpracoval:

Mgr. Vladimír Srp
předseda Spolku Akvatera

V Mostě, dne 2. 3. 2017

