Rumový festival v Táboře 2022
1. ročník degustační a prodejní přehlídky rumů
Jedinečná zábavně vzdělávací oslava nejlepšího/kvalitního třtinového rumu z celého světa se
uskuteční dne 18. června 2022 v prostoru Sokolské plovárny v Táboře, od 13 - 21h.
Ceny vzorků rumů si rozhoduje vystavovatel sám. Prodej vzorků a lahví má též vystavovatel ve vlastní
režii. Poplatek za jednu výstavní plochu o velikosti do cca 9 m2 činí 4 000 Kč. Číslo účtu, na které je
potřeba odeslat částku je: 2802181930/2010; IBAN: CZ13 2010 0000 0028 0218 1930.
Povinnosti pořadatele:
●
●
●

celkové zajištění akce (pořadatelská služba, propagace, katalog, doprovodný program).
zajištění elektrické přípojky, nutno uvést v přihlášce (technické požadavky a seznam
spotřebičů).
zajištění, možnost koupě jednotné plastové/skleněné skleničky na rum pro návštěvníky
festivalu.

Povinnosti vystavovatelů:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

zajištění jednorázových plastových nádob.
včasné zaplacení poplatku za výstavní plochu, a to nejpozději do 14 dnů před zahájením
akce.
vystavovatelé budou spolupracovat na prezentaci nebo workshopu či řízené degustaci konané
v rámci festivalu.
poskytnout pořadateli 3 láhve třtinového rumu.
zaslání seznamu rumů do katalogu, a to nejpozději do 15. května 2022.
včasný příjezd na místo v den konání akce, tzn. nejpozději hodinu před začátkem akce mít
připravené své výstavní místo.
zajištění chladícího boxu bez nutnosti připojení do el.
každý vystavovatel si na místě převezme své výstavní místo, vyrovná si terén a ukotví stánek.
zabezpečení stánku, vlastního zboží na prodejní ploše proti krádeži, pořadatel neručí za
škody způsobené odcizením či jiným poškozením zboží.
po skončení akce je vystavovatel povinen odvézt všechny své láhve od rumů včetně kartonů.

Pro účast na akci, prosíme o vyplnění a odeslání elektronické přihlášky, kterou naleznete na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRT3MXPgRA_0aBEZCmiJFJb3cbKZkM315WA6Ki4-HAx3zCrg/view
form
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