
 

 

PŘIHLÁŠKA na SKLENĚNÉ MĚSTEČKO 17.–18. 9. pouze pro stánky se skleněným sortimentem 
vymezení prostoru – Malé náměstí (omezená kapacita přednost mají prodejci s předváděním výroby a sídlem 

firmy v Železném Brodě) a dále ulice Husova (parkoviště) 
 prodej či ukázky výroby budou probíhat v čase minimálně: so 10–18 hod., ne 11–16 hod. 

Název firmy   
Adresa sídla   
Kontaktní osoba   
Kontakt – mob.   
E-mail   
Sortiment – zboží   
Předvádění výroby   
Dílna pro děti   
Rozměry stánku vč. dílny (délka prodejního pultu)   
Připojení k el. vč. odběru v kW   

Stánková místa jsou pro rok 2022 zpoplatněna částkou 100 Kč 

 platby na účet jsou přijímány od pondělí 18. 7. 2022 (na dřívější platby není brán zřetel) 
 platbu proveďte na účet číslo 19-0963249319 / 0800, VS (variabilní symbol) 550 
 do zprávy pro příjemce: SKLENĚNÉ MĚSTEČKO – PŘÍJMENÍ (příjmení = identifikace platby) 

Důležitá upozornění: 
 připojení k el. energii zajišťujeme pouze na Malém náměstí a na parkovišti v ul. Husova, a to pouze 

v nutném případě (omezený počet přípojek) 
 dodávku pitné vody nezajišťujeme a parkování v prostoru akce není možné 
 sortiment uvedený v přihlášce je závazný, prodejce, který toto zásadně poruší bude vykázán  
 prodejce odpovídá za požární bezpečnost na svém místě (vybavte se has. přístrojem) 
 upozorňujeme, že Město ŽB má k dispozici pouze devět ks dřevěných stánků – upřednostňujeme 

prodejce s vlastním stánkem (zapůjčení stánku je zpoplatněno částkou 100 Kč a je přiděleno po dohodě)  
 místo je rezervováno do soboty 17. 9. do 7 hod., poté je přenecháno jinému zájemci  
 se stavbou stánku lze začít již v pátek 16. 9. v dopoledních hodinách – týká se pouze Malého náměstí a 

parkoviště v ul. Husova 
 POZOR – prostor NEBUDE v termínu z pá-so a ze so-ne – monitorován městskou policií 

 při příjezdu na místo informujte pořadatele akce: Matějková – 778 527 000 


