Obchodné podmienky pre predajcov na podujatie
Bratislavské mestské dni
ZOO Bratislava je miestom, kam si ľudia chodia odpočinúť, načerpať energiu a pokochať sa
pohľadom na zvieratá. Aby sme našim návštevníkom dopriali nerušený pobyt a zabezpečili im
dostatok pohodlia, pokoja a taktiež ich bezpečnosť, je nutné, aby ste i VY ako náš obchodný
partner, ktorý sa na krátke obdobie stáva súčasťou nášho areálu, dodržiaval určité pokyny a
pravidlá. Veríme, že ich dodržiavanie bude viesť k spokojnosti na oboch stranách.
1. SORTIMENT
Zoologická záhrada je špecifickou organizáciou, v ktorej sa pracuje so živými tvormi a tie môžu
niektoré z Vašich aktivít rušiť či stresovať. Je preto nevyhnutné, aby ste nám v žiadosti o
pridelenie predajného miesta, čo najpodrobnejšie opísali sortiment tovaru, ktorý chcete
predávať, prípadne spomeniete všetky súčasti programu, ktoré plánujete v našom areáli
uskutočniť. Vyhradzujeme si právo rušivé elementy zamietnuť a predaj alebo používanie
takýchto predmetov nepovoliť. Predídeme tak mnohým nepríjemnostiam na oboch stranách.
Jedná sa o rôzne zvuk vydávajúce predmety (píšťalky, rapkáče), balóniky, príliš hlasnú hudbu,
farebné parochne a pod. Pohoda našich zvierat je u nás na prvom mieste! Pri samotnom
predaji predajca nemôže svojvoľne meniť uvedený sortiment. ZOO Bratislava si pri zistení
takejto skutočnosti vyhradzuje právo zákazu predaja sortimentu mimo dohodnutého rozsahu.
2. INŽINIERSKE SIETE
Inžinierske siete nie sú samozrejmosťou v každom kúte záhrady, a taktiež nemusia mať
požadovanú kapacitu. Preto prosíme akékoľvek nároky na odber elektrickej energie, vody,
internetového pripojenia presne špecifikovať a uviesť v žiadosti o pridelenie predajného
miesta.
3. PRÍCHOD A ODCHOD Z AREÁLU
Vjazd do areálu autom je povolený po predošlej dohode s pracovníkmi ZOO, avšak je potrebné
s autom opustiť areál záhrady najneskôr 15 minút pred sprístupnením ZOO návštevníkom, t.j.
najneskôr o 8.45 h. Max. povolená rýchlosť je 20 km/h + zapnuté výstražné svetlá. Po 9.00 h
nie je povolený prejazd automobilov cez areál a odchod autom z areálu je možný až po 18.00
h. Ak nie je určené inak, parkovanie automobilov v ZOO nie je možné. Do areálu ZOO je možné
vojsť 2 vchodmi a to: hospodársky vchod a hlavný vchod. Oba sú strážené pracovníkmi SBS
služby. Je nevyhnutné najneskôr 7 dní pred konaním podujatia nahlásiť celý realizačný tím ŠPZ áut, mená osôb, ktorým máme umožniť voľný vstup do ZOO a taktiež uviesť, ktorý vchod
hodlajú použiť. Zoznam bude odovzdaný pracovníkom SBS služby a tí majú nariadené
dodržiavať ho.
4. PREDAJNÉ MIESTO
Pri rozmiestňovaní stánkov, rekvizít a pod. je potrebné dbať na bezpečnosť (dostatočné
ukotvenie do zeme, zabezpečiť proti pádu, požiaru a pod.) a taktiež ich umiestňovať tak, aby
bola obslužná cesta neustále priechodná (pre prípad potrebného zásahu pracovníkov ZOO
Bratislava, či pohotovostných zložiek). Každý predajca má presne vymedzené miesto
predajnej plochy a toto nesmie svojvoľne meniť, rozširovať, či premiestňovať. Predajca je
povinný nahlásiť skutočné rozmery predajného stánku. ZOO Bratislava určuje podľa týchto
údajov predajcom poplatok a vyčleňuje miesta a preto je potrebné čo najpresnejšie definovať
plochu prenájmu. Ak predajca zaberá viac miesta, ako nahlásil, bude mu účtovaný sankčný
poplatok.
5. POPLATOK
Predajca platí nájomné podľa rozmeru predajného stánku, s prihliadnutím na čerpané energie.
S výškou nájomného je predajca oboznámený vopred, pri potvrdení prenájmu predajného

miesta zo strany ZOO Bratislava. Poplatok za prenájom predajného miesta je nutné
uhradiť vopred, najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
6. UDRŽIAVANIE ČISTOTY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
Všetok odpad, ktorý vznikne pri predaji tovaru je predajca povinný umiestniť v uzavretých
vreciach k najbližším kontajnerom v areáli. Svoje výrobky/tovar si predajcovia musia sami
zabezpečiť proti strate a krádeži, ZOO nezodpovedá za vzniknuté škody. Predajca si stravu a
nápoje zabezpečuje na vlastné náklady. K dispozícii sú verejné WC pri pavilóne šeliem a pri
pavilóne ľudoopov.

