Přihlašovací formulář na Vánoční trhy 2019 v Hranicích
1. Jméno, příjmení (uvedené v živnostenském či obchodním rejstříku):

2. Sídlo (uvedené v živnostenském či obchodním rejstříku):

3. Trvale bytem (vyplní pouze fyzické osoby):

4. IČO:

DIČ:

5. Mobilní telefon:
6. Email:
7. Stánek **:
(uvádějte zda máte svůj stánek, jeho rozměr a vzhled – přiložte foto, nebo zda chcete zapůjčit dřevěný stánek o velikosti 2x2 m od
MKZ Hranice, p.o.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----8. Sortiment:
(uvádějte co nejpodrobnější popis, uvést občerstvení, textil, hračky atd. je nedostačující, u řemesel uvádějte, zda budete provádět
ukázku řemesla, nebo jiné aktivity, např. malování na obličej)

9. Termín:
(vypište termín – datum od-do vaší účasti na trzích, trhy proběhnou v termínu od 3. 12. do 31. 12. 2019)

10. Objednávám připojení k elektrickému proudu**:
(vyplňte ano x ne)

220V
380V
11. Účel využití el. proudu – seznam spotřebičů (např. varná konvice, vařič, apod.):
občerstvení
pouze osvětlení
jiný
12. Odběr elektrické energie v kW:
(uveďte výši spotřeby všech spotřebičů pro prodejní stánek)

**Připojení k el. proudu a stánky bude MKZ Hranice, p.o. zajišťovat pouze do naplnění kapacity.

Dne

Podpis (popř. razítko)

Tato přihláška slouží jako podklad ke zpracování smlouvy. O vaší účasti na vánočních trzích
budete informováni telefonicky, nebo e-mailem. Poté vám bude odeslána smlouva k podpisu
včetně závazných podmínek, které musí být podepsány nájemcem. Smlouva bude závazná a ze
strany MKZ Hranice p.o. bude požadováno její plné dodržování. Platba bude uskutečněna na
základě vystavené faktury, převodem.
Vyplněnou tabulku pošlete NEJPOZDĚJI do 11. 10. 2019 na adresu: ucetni@mkz-hranice.cz .
Pořadatel vám poté zašle připravenou smlouvu, kterou podpisem schválíte a zašlete nejpozději
do 15. 11. 2019 naskenovanou, nebo poštou na adresu: Městská kulturní zařízení, p.o.,
Masarykovo nám. 71, Hranice 753 01.
Děkujeme za spolupráci a budeme se na vás těšit na Vánočním jarmarku v Hranicích.
Za pořadatele: Pavlína Facková
administrativa
Městská kulturní zařízení Hranice, p.o.
Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice
Tel: 775 854 523
E-mail: ucetni@mkz-hranice.cz
Webové stránky: www.mkz-hranice.cz

