
PŘIHLÁŠKA K PRODEJI NA ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH TRZÍCH 
MĚLNÍK 2018 

Adventní trhy: 1. a 2. 12 a Vánoční trhy: 19. – 22. 12, nám. Míru Mělník 

Kontaktní údaje prodejce:  
Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely organizace a přípravy trhů 

Příjmení a jméno:  

Firma, IČ, DIČ:  

Adresa, PSČ:  

Telefon:                    E-mail:                                                 WWW: 

O které termíny pronájmu prodejního místa máte zájem: Zaškrtněte preferovaný termín. 
  1. 12.  
14:00 – 20:00  

  2. 12.  
10:00 – 17:00  

  19. 12.  
10:00 – 18:00  

  20. 12.  
10:00 – 18:00 

  21. 12.  
10:00 – 18:00 

  22. 12.  
10:00 – 18:00 

Pronájem a ceny: Zaškrtněte požadovaný typ prodeje a stánku: 

  Prodejce 
  Vlastní stánek   Dřevěný městský stánek 

 1 den  6 dní 1 den  6 dní 
350 Kč/den 2000 Kč /6 dní 500 Kč/den 2 800 Kč/6 dní 

 

  Řemeslníci – předvádění řemesel   Neziskové organizace 
  Vlastní stánek   Vlastní stánek   Dřevěný městský stánek 

 1 den 6 dní  1 den  6 dní 
300 Kč/den 1500 Kč /6 dní 200 Kč/den 1200 Kč/6 dní 

  jiná varianta stánku (prodej z automobilu, foodtruck), specifikace:  

Elektrické napojení stánku (odběr elektřiny je v ceně pronájmu):  
Požaduji el. přípojku:      NE              230 V          400 V 
Druhy elektrospotřebičů a jejich odběr v kW (včetně spotřebičů jako jsou přímotopy a osvětlení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvětlení stánku a přívodní kabely si každý prodejce zajišťuje sám z vlastních zdrojů. Přívodní kabely i elektrické spotřebiče 
musí splňovat příslušné směrnice a normy elektrických zařízení a nesmějí být v zátěži namotané „na bubnu“. Za elektroinstalaci 

od místa určeného k připojení ručí nájemce (ČSN 33 00-7-740, ČSN 33 2000-4-41 od.2).  Připojení k el. síti je standardní, a to: 

230 V, 16 Amper jističe.  



Nabízený sortiment 
Prosím popište co nejpodrobněji nabízený sortiment. Máte-li fotografie produktů, prosím přiložte 
k přihlášce.  

 
 
 
Občerstvení  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní 
sortiment 
 

 
 
 
 
 
 
 

Další požadavky: 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly Adventních a vánočních trhů Mělník 2018 a bez výhrad 
s nimi souhlasím.  

Prohlašuji tímto, že mám platné revize provozovaných spotřebičů a prodlužovacích šňůr dle normy 33 
16 00 ed.2.  Pořadatel si vyhrazuje právo před i po podpisu přihlášky kdykoliv požadovat předložení 
těchto revizí. 

 

Počet stánků na náměstí Míru je omezen, a proto si pořadatel vyhrazuje právo v případě převýšení 
poptávky po prodejním místě na určitý termín nad nabídkou míst vybrat prodejce podle svého 
uvážení a s ohledem na charakter celé akce. Rezervace prodejního místa je platná až po zpětném 
potvrzení pořadatelem. V takovém případě se tato přihláška stává závaznou smlouvou.  

Kontaktní osoba pořadatele, zodpovědná za stánkový prodej:  

Marie Krutišová, e-mail: maruska@krutis.com, tel.: 776 456 964 

 

 

V ……………………         dne ………………………………                                            razítko, podpis                             
  


