
 

PŘIHLÁŠKA NA VÁNOČNÍ JARMARK 
MNICHOVO HRADIŠTĚ 2021 Č.     /2021 (VYPLNÍ POŘADATEL) 

  
 
 

Jméno a příjmení/název firmy:  

Fakturační adresa: 
(ulice, č.p., PSČ a město) 

 
 

IČ:  DIČ:  
Telefon:  Web:  
E-mail:  

Zodpovědná osoba přítomná 
ve stánku: (jméno a telefon) 

 
 

Doručovací adresa: 
(pouze pokud je jiná, 
než fakturační!) 

 
 

 

Sortiment: 
 
 

Ukázka řemesla: ANO  X  NE Druh řemesla:  
Dětská dílna: ANO  X  NE Náplň dílny:  
 

Vlastní stánek: ANO  X  NE Počet a rozměry (m):  
Chci zapůjčit městský stánek 2 x 1 m? ANO (počet ks:        )  X  NE 
Prostor navíc pro gril, stolek aj.? ANO (rozměr v m:                         )  X  NE 
 

Elektřina do stánku: ANO  X  NE Celkový příkon v kW:  

Spotřebiče vyžadující 
připojení el. energie: 
(počet, druh, příkon) 

 
 
 

Počet vozidel celkem:  Druh: OSOBNÍ (    ) X DODÁVKA (    ) X VOZÍK (    ) 
Podmínky účasti na akci: 

1) Kabely pro připojení el. energie si stánkař zajišťuje sám v minimální délce 50 metrů! 
2) Všechny prodejní stánky musí být vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí 

schopností nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21A dle vyhlášky  
č. 23/2008 Sb.! 

3) Plynové zařízení musí mít platnou revizní kontrolu! 
Odesláním přihlášky stvrzujete, že s danými podmínkami souhlasíte a budete je dodržovat. Na akci bude jejich dodržování 
kontrolováno, děkujeme! 

 
Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2021. Po tomto termínu komise vybere stánkaře a všechny bude kontaktovat. V případě 
výběru Vám bude zaslána smlouva a faktura k úhradě poplatku. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek a právo na umístění jednotlivých stánků s ohledem  
na technické požadavky a koncepci celého jarmarku, děkujeme za pochopení. 
 
Prohlašuji, že: 

1) všechny údaje v přihlášce uvedené jsou pravdivé, platné a nebudou nijak měněny 
2) případné změny ohlásím písemně kontaktní osobě 
3) souhlasím s veškerými pokyny uvedenými v přihlášce a budu dodržovat veškeré pokyny pořadatele  

v den konání jarmarku. 
 
Vše stvrzuji níže svým podpisem: 
 

Dne:  V:  Podpis:  
 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte písemně na adresu: 

KLUB Mn. Hradiště s.r.o. 
Masarykovo náměstí 299 
295 01 Mnichovo Hradiště 
a obálku označte heslem ,,Vánoční jarmark 2021“ 

nebo elektronicky na e-mail: 
jarmark@klubmh.cz 


