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PŘIHLÁŠKA K PRODEJI NA AKCI: 

Dětský čtvrtek v Jiráskových sadech 
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

* 
NÁZEV/JMÉNO: 

 

* 
Adresa 
 

*Kontaktní osoba: 
Telefon: 
 

 * 
e-mail: 

* 
Sortiment: 

*  Povinné údaje, bez vyplnění nebude přihláška přijata 
 

Cena za umístění stánku:     100,- Kč  
      

Počet vyhrazených míst je omezen na 10 stánků. 
 

Základní podmínkou účasti na akci je doručení této přihlášky organizátorovi akce, kterým jsou 
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.  
 
Stanoviště pro umístění stánku určuje (na základě přijaté přihlášky, dle sortimentu a data 
doručení přihlášky) pořadatel akce. Toto místo bude přesně vymezeno přímo na akci. 
 
Po příjezdu na místo konání akce je prodejce povinen se zaregistrovat u pořadatele akce. 
Poplatek je nutné uhradit nejpozději den před konáním akce na recepci hradu Litoměřice. 
V rámci poplatku je zahrnutý pronájem stánku či prodejního stolku a zapůjčení židlí. 
 
Nájemce se zavazuje: 
 

− dodržovat v průběhu akce veškerá nařízení, předpisy a zákony platné v ČR (hygiena, ČOI, 
ochrana spotřebitele, atd.) 

− prodávat pouze sortiment uvedený v této přihlášce, porušení je důvod k odstoupení 
organizátora od této smlouvy 

− udržovat přidělený prostor a jeho okolí v čistotě a pořádku, po ukončení akce uklidí svůj 
přidělený prostor 

− donést si vlastní prodlužovací kabely nutné k připojení a ostatní vybavení pro daný prodej 
odpovídající současným normám – za elektroinstalaci od místa určeného k připojení ručí 
nájemce (ČSN 33 00-7-740, ČSN 33 2000-4-41 od.2) 

− na požádání přítomného technika je povinen předložit revizní zprávu o připojení a 
spotřebičích 
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Organizátor se zavazuje: 

- přidělit nájemci místo pro prodejní stánek  
 
 

Registrace je 4.8. od 14,00 – prosím nejezděte dříve 

Odjezd a demontáž stánku je 4.8. od 17,00 – 18,00 - prostor musí být vyklizen 
 

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději do 3.8.2022 na  
e-mailovou adresu: barbora.soukupova@mkz-ltm.cz  

nebo na adresu: 
Recepce Hradu 

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Tyršovo nám. 68, 412 01 Litoměřice. 
 
 
 
 
 
 
 
V……………………………………………… Dne………………………  ……………………………………………………………….. 
                                                 Podpis/razítko 
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