Přihláška na akci

„ŘEMESLNICKÁ SOBOTA 4.7.2020“

(označte křížkem nebo doplňte text)

Muzeum řemesel Letohrad

Upozornění: Umístění stánku je výhradně věcí pořadatele, místo pro stánek nemusí odpovídat umístění z minulých
ročníků a nelze si jej nárokovat !!! Pro umístění může být rozhodující i pořadí došlých přihlášek !

NÁZEV FIRMY – ŽIVNOSTNÍKA (ÚČASTNÍK) :
NÁZEV ŘEMESLA NEBO PŘEVAŽUJÍCÍHO OBORU:
PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESLNÉ ČINNOSTI:
Uveďte prodávaný NEpotravinářský sortiment:
Uveďte prodávaný potravinářský sortiment:
U stánku budu provozovat DĚTSKOU DÍLNIČKU:

ANO

NE

MIMO JINÉ SOUHLASÍM S PODMÍNKOU ÚČASTI: použiji stylový stánek ANO

a dobový oděv ANO

UPOZORNĚNÍ !!! Modul neboli celkový rozměr pro stánek je uveden včetně předváděcího stolku,
průchodu kolem stánku a dětské dílničky (je-li provozována). O výši snížení poplatku při předvádění
řemesla rozhoduje pořadatel.
Uveďte požadovaný počet modulů:
A - Modul o rozměru (délce) 3 m :

ks

(300 Kč / modul)

B - Modul o rozměru (délce) 4 m :

ks

(400 Kč / modul)

C - Modul o rozměru (délce) 5 m :

ks

(500 Kč / modul)

D - Prodej občerstvení (poplatek stanoven individuálně)
Hloubka modulu (místa pro stánek) je cca 2,5 m.
Zvláštní požadavky na umístění stánku
z důvodu sortimentu výrobků nebo zboží:
Požadavky – přívod elektřiny 230V:
(uveďte max. požadovaný příkon v kW)

Požadavky – přívod elektřiny 400V:
(uveďte max. požadovaný příkon v kW)

NE

ANO

NE

ANO

0,5kW

1kW

2kW

3kW

Pozn.: Elektřina bude zpoplatněna viz „Podmínky účasti na ŘS 2020“ (na www.muzeumremesel.cz).

Kontaktní osoba:
(Zástupce firmy apod.)

Jméno:

Tel.:

E-mail:

Účastnická osoba:
(Obsluha stánku na místě)
Tel.:

Jméno:
E-mail:

Fakturační adresa:
IČO:

PSČ:
DIČ:

www

Pokud jste tak již v minulosti neučinili, přiložte FOTOGRAFIE Vašeho stánku se zbožím
a prodavačem a zašlete e-mailem s přihláškou na: sobota@muzeumremesel.cz.
V Nedílnou součástí přihlášky jsou podmínky účasti. Podpisem (vyplněním) přihlášky s nimi účastník souhlasí.

Jiná Vaše sdělení:
Vyplnil (Jméno):

Podpis

Datum vyplnění
přihlášky:

