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PŘIHLÁŠKA KE STÁNKOVÉMU PRODEJI     

25. ROČNÍK „CÍSAŘSKÝ DEN®“ 

SOBOTA DNE 26. SRPNA 2017 V KADANI 
(pořadatel akce: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01  KADAŇ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………............................... 

 

Název firmy: ................................................................................... IČO: .................................... 

 

Adresa (kontaktní) včetně PSČ: ……….………………………............................................... 

 

…………………………………..……………………………………………………………....... 

 

Telefonní spojení:......……….......... E-mail: .........................…………......…………………… 

 

Podrobně rozepsaný sortiment zboží (řemeslo): ………………………...............…………... 

 

………………………………………………………………………………………..............… 

 

......................................................................................................................................................... 

 

Rozměry stánku včetně přístřešků nad stánky, lavic, stolů, grilů, slunečníků apod.  
 

....................................................................................…................................................................ 
(Pořadatelem povolené zařízení sloužící pro poskytování prodeje v délce max. 6 m a hloubce max. 3 m). 

 

Zde zakreslete půdorys Vaší prodejní plochy s přesnými rozměry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uveďte variantu Vašeho   s k u t e č n é h o   prodejního stánku a kostýmu:  

Dobový stánek:        □  MÁM           □  NEMÁM 

                                  Dobový kostým:        □ MÁM           □   NEMÁM 

      * upozornění pro nedobové stánky na www.mesto-kadan.cz – CÍSAŘSKÝ DEN 

 

Elektrickou energii poskytujeme pouze v omezeném množství. Možný připojení je na Mírovém 

náměstí minimální a přidělení „elektrické zásuvky“ URČUJE VÝHRADNĚ POŘADATEL.  

Uveďte variantu, zda chcete k prodeji použít Vaší vlastní centrálu::    □ ANO   □ NE   

 

http://www.mesto-kadan.cz/
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Kontaktní osoba a adresa k podávání přihlášek ke stánkovému prodeji: 

Eva Zörklerová, Hana Boháčková 

Úřední dny: Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 

Telefon: 474 319 675, 474 319 676, Mobil: 725 763 486, 728 458 560 

E-mail: eva.zorklerova@mesto-kadan.cz, hana.bohackova@mesto-kadan.cz 

 

Město Kadaň 

Odbor ŠKaS 

Mírové nám. 1 

432 01  Kadaň 
 

Doklady, které je   N U T N É   P Í S E M N Ě  P O Š T O U  Z A S L A T  na výše uvedenou 

adresu, jinak NEBUDETE ZAŘAZENI DO VÝBĚRU prodejních stánků a prodejců této 

kulturní akce: 

    1. vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stánkovému prodeji (www.mesto-kadan.cz) 

    2. podepsané pokyny pořadatele pro stánkový prodej (www.mesto-kadan.cz) 

    3. kopii výpisu z živnostenského rejstříku (pokud jej vlastníte) 

   * fotografii prodejního stánku (dobový, nedobový) a zboží – není podmínkou 

 

„Přihlášku ke stánkovému prodeji“ + výše uvedené doklady  

zašlete na adresu pořadatele nejpozději do 31. května 2017. 

 
*Pořadatel je oprávněn upravit termín ukončení podávání přihlášek  na základě zaplnění kapacity prodejních míst.  

 

PŘIHLÁŠKA NEZARUČUJE VAŠI ÚČAST NA KULTURNÍ AKCI. 

 

Budete-li pořadatelem vybráni k účasti,  

bude Vám zasláno „Potvrzení k účasti“ cca v polovině července 2017 

 

 

Uveďte variantu, na kterou Vám bude pořadatelem zasláno „Potvrzení k účasti“. 

Toto potvrzení zároveň slouží jako povolení vjezdu pro zřízení stánku  

a rovněž jako doklad při placení poplatku za plochu pro umístění prodejního stánku: 

□  zaslat na e-mail (výše uvedený)                □ zaslat na adresu (výše uvedenou) 

 

Svým podpisem stvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se podrobně 

seznámil s pokyny pořadatele a bez výhrady souhlasím se všemi jím uvedenými podmínkami 

prodeje a jsem si vědom důsledků, které pro mě vyplývají v případě jejich porušení. 

 

 

V ....................................................                                                  

 

Datum ............................................... 

 

 

 

............................................................................................................................ 

Vlastnoruční podpis stánkaře, popřípadě razítko firmy a podpis jejího majitele 

mailto:eva.zorklerova@mesto-kadan.cz
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