
 

Pokyny pro prodejce 
 

 

 

 

Vážení zájemci o prodej na výstavě Libverda 2021. 

  
I v letošním roce naše škola pořádá tradiční výstavu na Libverdě. Výstava se bude 

konat v termínu:  17. – 19. 9. 2021 

  Prosím všechny zájemce o umístění stánku na naši akci o vyplnění a zaslání přihlášky 

na uvedenou adresu. Pokud Vám přijde kladná opověď, máte zajištěné místo na 

prodej.  (Pokud nedostanete vyjádření k Vaší účasti na výstavě do 14 dní, zřejmě se e-

mail ztratil, i to se stává a pošlete přihlášku prosím znovu). 

  Pokud bude vyčerpána kapacita dvora nebo se přihlásí příliš mnoho prodejců 

s jedním druhem zboží, bude rozhodovat pořadí došlých přihlášek.   

  Přihlášky posílejte pokud možno na e-mail, pokud nemáte možnost elektronické 

pošty, je možno zaslat přihlášku poštou na adresu školy, nebo potřebné údaje sdělit 

telefonicky na uvedené číslo mobilního telefonu. 

  Přihlášky prosím zašlete nejpozději do 31. 8. 2021 

 

Kontakty pro zaslání přihlášky: 
 
Lubomír Rajf 

SZaZŠ Děčín Libverda 

Českolipská 123 

405 02 

 

tel./fax: 412 524 692/412 524 694 

 

mobil: 602521232 

e-mail: vystavalibverda@seznam.cz 

 

 

 

Dále pro upřesnění uvádím ceník prodejních míst, ceny jsou stanoveny tak, aby byly jednotné 

a transparentní a byly přibližně stejné jako v minulých letech. 

 

 

S pozdravem Výstavě zdar  

 

                         Za organizační výbor výstavy Lubomír Rajf 

 

 

 

 Nebudeme držet prodejní místa prodejcům, 

kteří se nezúčastní už od pátečního zahájení 

výstavy!!! Tito prodejci budou umístěni na 

zbylá volná místa.  



 

 

Ceník prodejních míst na výstavě Libverda 

 
Areál školy bude rozdělen do dvou oblastí.  

 

Oblast A:  zahrnuje prostor před aulou školy, hlavní přístupovou cestu do areálu, a 

prostor před podiem. 

 

Oblast B:     zahrnuje ostatní části areálu školy 

 

Ceny stánků  Oblast A:   200,- Kč za 1 m délky stánku o hloubce do 2 m. 

 

  Oblast B    100,- Kč  za 1 m délky stánku o hloubce do 2 m. 

 

 Stoly pod střechou   100,- Kč za 1 m stolu 

 

Přesné rozložení oblastí je zakresleno na plánku. 

 

Uvedené ceny prodejních ploch jsou za umístění stánku na celou dobu trvání výstavy. 

 

S vystavovateli zemědělské techniky, velkými prodejci zahradnického zboží a s provozovateli 

občerstvení bude cena a podmínky účasti na výstavě sjednána individuálně. 

 

Je možné dojednat slevu u zboží s malým obratem, pokud se jedná o vlastní výrobky, nebo 

zemědělské regionální produkty 

 

Cena může být zvýšena, pokud prodejce nedodrží dohodnutý sortiment zboží. Nežádoucí je 

hlavně konfekční oblečení a některé druhy plastových hraček. 

 

Podmínkou poskytnutí přípojky elektrického proudu prohlášení prodejce o nezávadnosti jím 

používaných elektrických spotřebičů. 

 

Za elektrickou přípojku příplatek 150,-Kč 

 

Součástí prodejního místa je parkovací místo v areálu školy. Místo na parkování určí 

pořadatel po registraci prodejce 

 

Prodejní stánky je možno stavět ve čtvrtek 16.9.2021 v odpoledních hodinách  (cca od 16:00) 

Nebo v pátek 17.9.2021 od 7:00, tak, aby prodej byl připraven do zahájení výstavy.  

 

Slavnostní zahájení výstavy: 17. 9. 2021 v 10:00 hod 

Ukončení výstavy :  19. 9. 2021 v 15:00 hod 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plánek výstavy 
 

 

 
 

Plocha na plánku vyplněná žlutou barvou je oblast     „A“ 

Nevybarvené plochy jsou                               oblast     „B“ 


