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PŘIHLÁŠKA DO TRHU 
festivalu Jičín – město pohádky 2018 

 
 

Jméno a příjmení/název firmy:  

Fakturační adresa:  
(ulice, číslo popisné, PSČ a město) 

 

Doručovací adresa (pokud je jiná než fakturační):  

IČ (RČ):  DIČ:  

Telefon:  Web:  

E-mail:  Počet osob ve stánku (po celou dobu):  

Zodpovědná osoba u stánku (jméno a příjmení, telefon):  

 

Termín účasti (zaškrtněte): 

středa – neděle  
12. – 16. 9. 

 
středa 
12. 9. 

 
čtvrtek 
13. 9. 

 
pátek 
14. 9. 

 
 

sobota 
15. 9. 

 
neděle 
16. 9. 

 

 

Sortiment zboží: 
(uveďte přesný druh  
zboží – vyjmenujte vše!) 

 
 
 
 

Jedná-li se o produkty farmářské, 
BIO nebo regionální, uveďte: 

 
 

Ceník: 
(rozepište kompletní ceník 
nebo přiložte k přihlášce) 

 
 
 

Předvádění řemesla: ANO  x  NE Pokud ANO, rozepište: 
 
 

Dětská dílna: ANO, POUZE DÍLNA     x     ANO, S PRODEJEM ZBOŽÍ     x     NE 

Dětská dílna:  
(co se bude vyrábět/prodávat) 

 
 

 

Počet stánků:  
Přesný rozměr stánku/ů v metrech 
čtverečních: 

 

Přesný popis stánku/ů: 
(konstrukce, materiál) 

 
 

Vozidlo/stánek 
s ojí? 

ANO (       m)   x    NE 

Přesný rozměr dětské dílny v metrech čtverečních 
(pouze dílna): 

 

Požaduji zapůjčit stánek (2,4 x 1,4 m)? 
Omezený počet, cena 300 Kč/den/ks! 

ANO (     ks)     x     NE 

Nezapomeňte přiložit minimálně 2 fotografie stánku/ů! 

 

Požaduji připojení na vodu: 
(dostupné pouze v zóně VN – A1) 

ANO     x     NE Celkový příkon v kW:  

Spotřebiče vyžadující připojení el. energie: 
(počet, druh, příkon) 

 
 

Kabel pro připojení si stánkař zajistí sám v minimální délce 50 metrů! 

Číslo: 
(vyplní NF JMP) 
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Umístění: 
(vyberte minimálně 3 zóny, podrobnosti a mapy zón naleznete v PRAVIDLECH TRHU) 

Valdštejnovo 
náměstí – A1 

 
Valdštejnovo 
náměstí – A2 

 
Valdštejnovo 
náměstí – B1 

 
Valdštejnovo 
náměstí – B2 

 

Valdštejnovo 
náměstí – B3 

 
Valdštejnovo 
náměstí – B4 

 
Ryneček  

(nám. Svobody) 
 

Chelčického 
(spojka) 

 

Žižkovo náměstí  Husova ulice   

 

Pokud jste již na festivalu byli, uveďte vaše předchozí umístění:  

 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek a umístění jednotlivých stánků  

s ohledem na technické požadavky a koncepci celého festivalu. 
 

Prohlašuji, že: 

 sortiment zboží a ceník prodávaného zboží je závazný a neměnný po celou dobu festivalu, 

 případné změny po odeslání přihlášky obratem sdělím kontaktní osobě, 

 výše uvedené informace jsou platné a aktuální a toto stvrzuji svým podpisem. 

V  Dne:                                Podpis:  

 

Uzávěrka došlých přihlášek je 30. června 2018. 
Před odesláním přihlášky si důkladně pročtěte PRAVIDLA TRHU. 

 
Kontrolní seznam povinných příloh: 
 

 výpis z živnostenského (obchodního) rejstříku, 
 min. 2 fotografie prodejního stánku, zboží, zařízení a příslušenství, 
 seznam nabízeného sortimentu, 
 ceník zboží. 

 
Vyplněnou podepsanou přihlášku a povinné přílohy zasílejte: 
 

1) písemně na adresu: 
Nadační fond Jičín – město pohádky 
Denisova 400 
506 01 Jičín 
(obálku označte heslem „TRH JMP 2018“) 

 
2) nebo elektronicky na e-mail:  

trh@pohadka.cz 
 

 
 

Rozhodnutí o výběru bude všem oznámeno na přelomu července a srpna. 

mailto:trh@pohadka.cz

