Přihláška na Adventní trhy 2021
ve Frýdku-Místku 5. 12. – 23. 12.
Jméno a příjmení/Název žadatele …………………………………………………………………………...
Sídlo
IČO

……………………………………………………………………………………………………
………………………

plátce DPH NE ☐

ANO ☐ DIČ ……………………………

Číslo účtu ……………………../………..
Telefon

…………………………………. e-mail ………………………………………………………

Jméno a příjmení prodávající osoby
Telefon

………………………………………………………………….

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

Uveďte SPZ auta, kterým budete zajišťovat zásobování, včetně typu a barvy, pro případné řešení
dopravní situace:

SPZ ………………………. TYP AUTA ………………………………. BARVA ………………………………………

Mám zájem prodávat

☐ OBČERTVENÍ
Uveďte nabízený sortiment. Provozovatel nebude akceptovat prodej jiného zboží, než které uvedete v
přihlášce.

☐

teplé nápoje

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
☐

teplé jídlo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Spotřebiče budou na:
☐ Elektřinu druh………………………………………………….

odběr ………………. počet ks………….

…………………………………………………..

odběr ………………. počet ks………….

…………………………………………………..

odběr ………………. počet ks………….

…………………………………………………..

odběr ………………. počet ks………….
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☐ Plyn

druh………………………………………………….

počet ks………….

…………………………………………………..

počet ks………….
ANO ☐

Možnost využití vlastního agregátu výhodou.

NE ☐

☐ OSTATNÍ SORTIMENT
Provozovatel nebude akceptovat jiný než vyjmenovaný sortiment a upřednostní zboží
s vánoční tématikou, ruční výrobky, dárkové zboží.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vyznačte dny, o které máte zájem:
PO

ÚT

ST

ČT

6.12
7.12. 8.12. 9.12.
☐
☐
☐
☐
13.12 14.12. 15.12. 16.12
☐
☐
☐
☐
20.12. 21.12. 22.12. 23.12.
☐
☐
☐
☐

PÁ

SO

NE
5.12.
☐
10.12. 11.12. 12.12.
☐
☐
☐
17.12. 18.12 19.12.
☐
☐
☐

K podepsané přihlášce přiložte fotografie nabízeného zboží, popřípadě odkaz na vaše www.stránky
a společně pošlete na adresu trhyfm@frydekmistek.cz nebo poštou.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a, a souhlasím s podmínkami pro prodejce.
Osobní údaje uvedené v této přihlášce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou
zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že nemám žádné neuhrazené splatné závazky (zejm. nájemné, vyměřené
poplatky, pokuty, plnění ze smluv apod.) vůči statutárnímu městu Frýdek-Místek a
uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

……………………………………….

………………………………………..

Datum

podpis

2

