
Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace 
Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín
 IČ: 13694821, DIČ: CZ699001303

Část 1: VYPLNÍ Dům kultury Hodonín - NEVYPLŇOVAT

Část 2: VYPLNÍ prodejce

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
(Svatovavřinecké slavnosti v Hodoníně 6. - 7. 8. 2021)

Výše nájemného

Jméno a příjmení

Rozměry prodejního místa

Cena za pronájem prodejního místa

Možnost zapůjčení

Webové stránky nebo Facebook

Adresa

Telefon (mobil)

Včetně místa pro obsluhu (šířka x hloubka v metrech):

a) výrobky lidových řemesel s ukázkou tvorby,
 prezentace v dobovém kostýmu
b) velkoplošné atrakce pro děti (skákací hrad apod.)
c) prodej výrobků tradičních lidových řemesel
d) ostatní

1. Plátěný stánek (šířka 2m x hloubka 1,5m)
2. Elektrická přípojka
 a) 220V - 300 Kč

 a) 320V - 400 Kč

1/2

10 Kč/m2

25 Kč/m2

50 Kč/m2

100 Kč/m2

- minimální přidělovaná hloubka je 1,5m
- minimální přidělovaná plocha je 3 m2

X =

Sortiment

m2

IČO DIČ E-MAIL

Variabilní symbol Číslo stánku Poznámky

500 Kč/den

Celkový příkon
použitých spotřebičů (W)



Jméno Datum Podpis

2/2Pokyny

Prohlášení

NEKOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKY BUDOU VYŘAZENY!

1. Přihlášku vyplňte a odešlete na e-mail: trhy@dkhodonin.cz
 (přihlášku můžete vyplnit přímo v PDF formuláři nebo vypsat ručně a naskenovanou zaslat e-mailem)

2. K přihlášce připojte min. 3 fotografie Vašeho sortimentu

3. Termín pro uzávěrku příjmu přihlášek je 14. června 2021

4. Termín pro rozhodnutí o udělení prodejního místa je 30. června 2021.
 (V případě, že se Vám neozveme, nebyli jste vybráni.)

5.  Pro přijaté: udělení prodejního místa Vám elektronicky zašleme na Váš e-mail.
 Zároveň Vám přidělíme prodejní místo a variabilní symbol, který uvedete při bezhotovostní platbě.

6. Zaplaťte poplatek na účet: 1440371379/0800 nejpozději do 14. července 2021.
 Nezapomeňte uvést Váš variabilní symbol.

7. Potvrzenou a vyplněnou přihlášku si pečlivě uschovejte, společně s potvrzením o zaplacení
 poplatku bude sloužit jako vstupenka do areálu.

Závazně se přihlašuji na Svatovavřinecké slavnosti ve dnech 6. a 7. 8. 2021 a jsem obeznámen/a se všemi podmínkami 
přílohy č. 1: Závazné podmínky pro prodejce 2021.
Souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů pro Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace, za účelem 
komunikace a vyřizování této přihlášky, a to do odebrání mého souhlasu.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpravováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů.)


