Záväzná prihláška na
15.Vlachovský remeselnícky jarmok
dňa 10.08.2019 vo Vlachove
!!! Záväznú prihlášku zaslať na Obecný úrad Vlachovo poštou alebo mailom do: 07.08.2019
MENO A PRIEZVISKO:
BYDLISKO: ulica:

č.:

obec, mesto:

PSČ:

e-mail:_______________________________________ mobil:___________________________

SLUŽBY
1. Predaj rýchleho občerstvenia a maloobchodného tovaru
OBCHODNÉ MENO (podľa podnikateľského oprávnenia):
IČO:

2. Výroba, predaj a prezentácia vlastných remeselníckych výrobkov a služieb
(uviesť sortiment vystavovania, predaja, druh poskytovanej služby):

Mám vlastný predajný stánok, pult : áno

nie

(Podnikatelia môžu predávať len vo vlastných podnikateľských stánkoch)
POŽADOVANÁ PLOCHA PREDAJNÉHO MIESTA cca m2: ............................

PRÍPOJKA NA ELEKTRICKÚ ENERGIU !! vyplnia len záujemcovia o bufetový predaj
občerstvenia,
zariadenie

220 V

rýchleho
poživatín a maloobchodný predaj a výrobcovia, ktorí používajú elektrické strojné

380 V

- vašu požiadavku zakrúžkujte, resp. zvýraznite

Podnikatelia predložia tieto prílohy:



fotokópiu podnikateľského oprávnenia,
fotokópiu kladného posudku orgánu na ochranu zdravia (pri predaji rýchleho
občerstvenia a požívatín),

Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú pravdivé.
Svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s organizačnými
pokynmi pre účastníkov jarmoku – uvedenými v prihláške a súhlasím s nimi.

Dňa:

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

Podpis

Príloha k záväznej prihláške
Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku:










na základe doručenej záväznej prihlášky (spolu s požadovanými dokladmi - platí pre
podnikateľov) organizátor vyberie záujemcov o účasť na jarmoku a vybraným
účastníkom potvrdí účasť na jarmoku.
Podnikateľom a vystavovateľom vydá povolenie a číslo povolenia bude zhodné s číslom
predajného miesta;
predajné miesta budú prideľované organizačným výborom
organizátor na základe doručených prihlášok vypracuje menný zoznam prihlásených s im
priradenými číslami a miestami - zoznam bude umiestnený pred vstupom do jarmočnej
kancelárie na Obecnom úrade Vlachovo
každý účastník v zozname zistí jemu pridelené číslo - miesto a následne si vyzdvihne v
jarmočnej kancelárii povolenie;
po obdržaní povolenia účastník jarmoku obsadí jemu pridelené predajné miesto,
zaujať predajné miesto pred vydaním povolenia nie je možné;
povolenia budú vydávané v deň konania jarmoku t.j. 10.8.2019 od 7.00 hod
v jarmočnej kancelárii na Obecnom úrade Vlachovo.
Časový program jarmoku bude oznámený vybraným záujemcom o účasť na jarmoku

Poplatky



za predajný stánok: 5 €
za predaj rýchleho občerstvenia: 20 €

I N F O R M Á C I E:
 adresa: Obecný úrad Vlachovo, ul. Letná 71 , 049 24 Vlachovo
 Telefón: 058/ 7883272
 E-mail: obec@vlachovo.eu
 webová stránka: www.vlachovo.eu na tejto adrese je uverejnená aj záväzná prihláška

