
ZÁVAZNÁ P ŘIHLÁŠKA – ŽB jarmark 8.–10. 6. 2018 
pouze pro prvovýrobce – dobové stánky s rukodělnou výrobou - ul. Obránců míru (od mostu po Malé nám.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceník červená zóna 
• 500 Kč/1 stánek (max. 3 m2)/3 dny 
• částka 500 Kč je účtována za 3 dny tzn. pá, so, ne – v případě příjezdu v sobotu nebo předčasného odjezdu 

se sleva neposkytuje – upřednostňujeme stánkaře s prodejem po všechny tři dny 
• nerozlišujeme předvádění / nepředvádění výroby 
• částka 500 Kč je nevratná – po jejím zaplacení máte místo rezervované  

(nejpozději pouze do soboty do 6 hodin) 
Důležité upozornění k platbě za stánkové místo: 

• platby na účet budou přijímány v termínu 23.–30. 2018 – na platby před tímto termínem nebude brán 
zřetel! Děkujeme za pochopení. 

• platba převodem na účet číslo 19-0963249319 / 0800 
• při platbě uveďte VS (variabilní symbol) 209 
• do zprávy pro příjemce uveďte JARMARK – PŘÍJMENÍ DLE P ŘIHLÁŠKY  – nutné!!! 

Důležité informace: 
• stánek musí mít délku prodejního pultu pouze max. 3 metry – vždy dva stánky spolu budou spojeny 

hranou!!! nedoporučujeme boční stojánky apod. 
• místa budou přidělována dle data došlé platby – max. 50 míst 
• neposkytujeme pronájem městských stánků – každý prodejce musí mít svůj vlastní stánek dřevěné 

konstrukce (nožičkové rozkládací stany – nejsou povoleny) 
• připojení k elektrické energii a dodávku pitné vody nezajišťujeme  
• sortiment uvedený v přihlášce je závazný – vyhrazujeme si právo vykázat prodejce, který toto poruší  
• prodejce odpovídá za požární bezpečnost na svém místě (stánek je nutné vybavit hasicím přístrojem) 
• s prodejem lze začít v pátek 8. 6. od 14 hod. (oficiální zahájení akce v sobotu 9. 6. v 10 hod.) 
• pokud se rozhodnete začít s prodejem v sobotu 10. 6. – doporučujeme začít se stavbou stánku před 6 hod. 

ráno (rezervace místa platí pouze do 6 hod. – poté je místo přenecháno jinému prodejci) 
• po příjezdu do města (v pá 8. 6. nebo v so 10. 6.) se hlaste na mob. 728 256 175 nebo v přízemí budovy 

radnice na TIC, kde vám bude přiděleno stánkové číslo 
• prodej na stánku musí být minimálně v so 9. 6. v čase od 10-18 hod., v neděli 10. 6. v čase od 10-16 hod. 
• řádně vyplněnou přihlášku s fotografií stánku zasílejte nejpozději do 30. 4. 2018                                             

na e-mail: kultura@zelbrod.cz nebo na adresu: Město Železný Brod, nám. 3. května 1,                                      
468 22 Železný Brod – obálku označte heslem ŽB jarmark 2017 

Název firmy   
   

Jméno a příjmení   

Adresa (ul., č. p., PSČ, město)   

IČ / DIČ   

Tel. č. X mob.   

E-mail   

Sortiment (přesný druh prodávaného zboží)   

Den příjezdu (pátek 8. 6. / sobota 9. 6.)           
– v případě pátku uveďte čas příjezdu!   

Platba převodem                                                               
(odeslání platby v termínu 23.-30. 4. 2018)   


