PŘIHLÁŠKA
13. ročník Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní
Termín konání: 13. - 14. června 2020
Závazný termín pro přihlášení nejpozději do 20. května 2020
Podmínkou účasti je kvalitně řemeslnicky zpracované zboží výhradně vlastní výroby.
Nedodržení této podmínky bude znamenat vyloučení z areálu. Přihlášku doložte fotografiemi vašeho stánku a nabízených výrobků.

Vyplňte:
1.
Druh řemesla, výrobku
2.

Způsob prezentace

3.

Počet účastníků

4.

Identifikace, doručovací
adresa

Předvádím/prodávám/vystavuji
Název firmy
Jméno a příjmení
Celá adresa včetně
PSČ

7.

Dobové kostýmy

E- mail
Telefon
IČ
www
Právnická osoba
Fyzická osoba, podnikatel
Zařízení sociálních služeb
Dobový kostým je podmínkou účasti na akci!

8.

Prodejní stánek

Vlastní stánek-uveďte rozměry (délka x šířka) v metrech

5.

Kategorie
(označte křížkem)

Právní postavení doložte kopií
živnostenského listu, výpisem z obchodní
evidence, nebo jiným dokladem

Požaduji stánek od pořadatele ANO/NE, cena 1500 Kč
9.

Elektrická přípojka

10.

Řemeslo vykonávám

ANO/NE
Typ, příkon:
Před akcí nutno předložit revizi spotřebiče
Trvale/příležitostně/záliba

Podmínky pořadatele:
1.

2.

3.

Celodenní poplatky za prodejní místo
• 1200 Kč za 1 den u prodejců s nabídkou a prodejem veškerých potravin
• 600 Kč za 1 den u řemeslníků při rozměru stánku do 3m délky a 2m šířky, každý další metr + 200 Kč za 1 den
• 1500 Kč za zapůjčení a postavení stánku organizátorem
• Poplatky budou inkasovány při příjezdu do areálu
• Žádáme o vyvěšení živnostenského listu na stánku
• Bezplatná účast u Domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných dílen a odborných škol a učilišť
Ochrana osobních údajů
Tímto uděluji souhlas ke zpracování mých osobních údajů spolku Řemesla v Kunštátě, z.s., IČ: 226 74 071 podle čl. 7 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „nařízení“). Údaje budou evidovány v databázi účastníků námi organizovaných
akcí, jako jsou kupříkladu Svátky řemesel a další akce. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Vašeho zájmu účastnit se námi
organizovaných akcí a nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu. Odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete
prostřednictvím elektronické pošty na adresu hvoslajerova@svatkyremesel.cz. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází
k automatizovanému zpracovávání ani profilování.
Přijetí Vaší přihlášky bude potvrzeno e-mailem. Účast na akci musí být po celou dobu trvání, prodejní stánek musí být připraven v den
konání do 9.00 hodin. Úklid prodejního místa a nájezd aut do areálu Panské zahrady lze zahájit až po ukončení doprovodného programu.
Při pozdním zaslání přihlášky negarantujeme účast na akci !

Prohlášení:
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami pořadatele při účasti na akci Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní
Potvrzení účasti
Podpis, razítko

Koordinátor přihlášek

Hana Vošlajerová

mobil: 722 971 764

e- mail: hvoslajerova@svatkyremesel.cz

Přihlášku lze zaslat poštou, nebo e- mailem na uvedené kontakty
Řemesla v Kunštátě, z.s., Rudecká 94, 679 72 Kunštát, www.svatkyremesel.cz

