MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE
A ORGANIZAČNÝ VÝBOR 668. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 48. ROČNÍKA NOVODOBÉHO
BARDEJOVSKÉHO JARMOKU
INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV AKCIE „ ULIČKA REMESIEL“
V roku 2019 sa v dňoch 22. až 25. augusta uskutoční v Bardejove už 48. ročník Bardejovského
jarmoku, v rámci ktorého bude na Radničnom námestí zabezpečená akcia „ULIČKA REMESIEL“.
Účasť na akcii „ULIČKA REMESIEL“ je možná po splnení týchto podmienok :
1. po predložení riadne a pravdivo vyplnenej „ŽIADOSTI O VYDANIE POVOLENIA K ÚČASTI“ aj
s potrebnými dokladmi uvedenými v žiadosti - do 01.7.2019. Žiadosť vypíšte čitateľne paličkovým
písmom a zašlite poštou na adresu Mesto Bardejov, alebo stiahnite z web stránky mesta a zašlite
elektronickou poštou vo formáte „WORD“ (doc, rtf.), nie scan (foto) žiadosti, na e-mailovú adresu:
ulickaremesiel@bardejov.sk. Do predmetu e-mailovej správy napíšte meno žiadateľa, resp. názov
firmy. Bez podpisu a pečiatky je žiadosť neplatná a nie je voľne kopírovateľná (pečiatka a podpis
sa nevyžadujú pri zasielaní žiadosti elektronickou poštou). Bližšie informácie o jarmoku nájdete na
http://www.bardejov.sk/mesto/turizmus/bardejovsky-jarmok v „Organizačný poriadok jarmoku“.
2. po zaslaní potvrdenia o pridelení predajného stánku na akciu „ULIČKA REMESIEL“ do 22.7.2019
3. po zaplatení poplatku na zabezpečenie predajného stánku vo výške:
- 28,- €
za prenájom predajného zariadenia - pultový stánok (2m x 1m)
- 30,- €
za prenájom predajného zariadenia – biely altánok
(3m x 3m)
- 40,- €
za prenájom predajného zariadenia – drevený stánok (3m x 2m)
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- 10,- €/m za prenájom predajného miesta – vlastný stánok, max. šírka stánku- 4 m
v stanovenej lehote do 12.8.2018 a to :
- prevodným príkazom na účet mesta Bardejov,
č. účtu v tvare IBAN SK27 0200 0000 0040 7123 8356, vedený v VÚB,a.s., pobočka
Bardejov, konšt. symbol 3019
- v pokladni mesta Bardejov, budova Mestského úradu, Radničné námestie č. 16
Variabilný symbol Vám bude zaslaný s oznámením o pridelení predajného miesta a určení
výšky poplatku.
Poplatok za zriadenie požadovaných el. prípojok k jednotlivým stánkom si hradí každý účastník
osobitne podľa výšky stanovenej realizátorom prípojok, t. j. Bapos, m. p. Bardejov, ktorý zabezpečí
všetky požadované el. prípojky v zmysle požiadaviek v žiadosti a v rámci technických možností.
4. po splnení podmienok pre výkon podnikateľskej činnosti podľa osobitných predpisov
5. po uhradení všetkých finančných záväzkov k mestu Bardejov z predchádzajúcich období
6. záväznou podmienkou na akcii „ULIČKA REMESIEL“ je praktická ukážka výroby
ľudovoumeleckých výrobkov.
7. V prípade, že nie je možné na jarmoku technicky zrealizovať ukážku Vášho remesla, požadujeme
od Vás k žiadosti doložiť a zaslať fotodokumentáciu dokazujúcu, že ste výrobcom všetkého
predajného tovaru a taktiež foto Vášho stánku, s ktorým sa chcete zúčastniť nášho jarmoku.
8. Počet pultov, altánkov a stánkov je obmedzený a nebude vyhovené všetkým záujemcom. Z tohto
dôvodu Vás žiadame, aby ste v žiadosti uviedli aj náhradný variant - rozmer vlastného stánku.
Organizačný výbor si v súlade s príslušnými ustanoveniami organizačného poriadku jarmoku a
platným trhovým poriadkom vyhradzuje právo ohraničiť počet vydaných povolení vzhľadom na
počet predajných stánkov, kapacitu priestoru, v ktorom sa bude akcia „ULIČKA REMESIEL“ konať.
Organizačný výbor si vyhradzuje právo prednostne vybrať remeselníkov na základe atraktívnosti
ponúkaného remeselného tovaru spojený s prípadnou praktickou ukážkou remesla.
Predajná doba v zmysle platného trhového poriadku je nasledovná :
Štvrtok
Piatok

22.8.2019
23.8.2019

08.00 - 21.00 hod.
08.00 - 21.00 hod.

Sobota 24.8.2019
Nedeľa 25.8.2019

08.00 - 21.00 hod.
08.00 - 18.00 hod.

Účastníci akcie „ULIČKA REMESIEL“ sú povinní zabezpečiť podmienky predaja a praktických
ukážok produkcie ľudovoumeleckých výrobkov najneskôr do 22.8.2019, t.j. štvrtok, do 08.00 hod.
Ing. Juraj Popjak v.r.
prednosta MsÚ a predseda
organizačného výboru jarmoku
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