
28. hrnčířský jarmark v Kunštátě
19. a 20. září 2020
Uzávěrka přihlášek 30.dubna 2020.

Věnujte pozornost vyplnění přihlášky. 
Účast bude potvrzena pouze výrobcům keramiky, kteří odešlou řádně vyplněnou přihlášku včetně pří-
loh do termínu uzávěrky a přijmou účast na oba dva prodejní dny (jiným řemeslům a překupníkům 
účast nepotvrzujeme a je tedy zbytečné přihlášku podávat).
Pořadatelská komise má právo výběru mezi zájemci o účast! Naším hlavním zájmem je prezentovat 
kvalitu a různorodost keramiky v daných prostorových podmínkách.

UPOZORNĚNÍ
Každý zájemce o účast přiloží tři kvalitní fotografie (min. 9x13 cm) své aktuální produkce, kterou se
hodlá na jarmarku prezentovat. Tyto budou součástí přihlášky. Prodejci s vlastním stánkem navíc přilo-
ží foto stánku. Stany o rozměrech 3x3 m pouze po předchozí domluvě s pořadatelem, mají svůj vyme-
zený prostor.
Stavba stánků za zábranami náměstí nebude povolena – úplný zákaz prodeje.

Vybraným účastníkům zašleme poštou potvrzovací dopis, složenku k úhradě a podrobné informace
k organizaci jarmarku. Dopisy budeme rozesílat do konce měsíce června..

Poplatky               

Místo pro vlastní stánek ( max. 3 m )                                              1700,- Kč/ 2 dny
Místo ve stánku města                                                                    2084,- Kč/ 2 dny

Soutěž
Téma keramické soutěže je KRÁL JIŘÍ, a to v rámci výročí 600 let narození Jiřího z Kunštátu a Podě-
brad. Zpracování tématu není omezeno – volná tvorba. Vítězný výrobek vyberou hlasováním návštěv-
níci jarmarku. Oceněný autor bude mít zajištěnu bezplatnou účast na 29. hrnčířském jarmarku 
v Kunštátě v r. 2021

Příjem přihlášek                                           Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 67972 Kunštát

Kontakty                                                     e-mail: mu@kunstat-mesto.cz, knihovna@kunstat-mesto.cz
                                                                   tel. 515534300, 515534312, 603524487, 778702576
                                                                   www.kunstat-mesto.cz

                                 



PŘIHLÁŠKA pro výrobce keramiky 
28. hrnčířský jarmark v Kunštátě 19.-20. září 2020

Kompletně vyplněnou přihlášku včetně příloh odešlete do 30. dubna 2020 na adresu:

Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 679  72, Kunštát 

1. Typ keramiky  (popis)

2. Stánek

městský                                                                                                                    
vlastní (max. délka 3 m, nutno přiložit foto stánku)                                                        
                                                                              
3. Soutěž                                                                                                                                 ano     ne
zúčastním se                                                                                                                              □  □ 
Beru na vědomí,  že pouze řádně vyplněná a v termínu odeslaná přihláška včetně příloh bude předlo- 
žena komisi. Souhlasím se všemi podmínkami a povinnostmi, které vyplývají z potvrzení mé účasti 
pořadatelem na 28. hrnčířském jarmarku v Kunštátě. Všechny náležitosti k výrobě a prodeji jsou 
věcí zúčastněného. Za případné škody a nedostatky, které vzniknou mojí vinou, nesu osobní 
zodpovědnost.

Jméno a přijmení (Firma)      _______________________________________________________________________

Adresa    ________________________________________________________________________________________

Telefon  ___________     e-mail   ____________________________  IČO ____________________________________

Web   ___________________________________________________________________________________________

Datum  ___________________                            Podpis    ________________________________________________

Plnění evropského nařízení GDPR a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů.

Potvrzuji správnost údajů uvedených v přihlášce a beru na vědomí, že tyto údaje pořadatel akce zpracuje ve smyslu 
evropského nařízení GDPR a v souladu se zákonem č. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) pro účely činností souvisejících s přípravami, organizací a vlastní realizací akce, 
a to po dobu trvání akce.            

Uděluji souhlas se zachycením osobních atributů (podoba, hlasový projev), zejm. na fotografiích a jiných vizuálních či 
audio, příp.audiovizuálních záznamech pořízených zejm. v průběhu příprav a vlastní realizace akce a dále se zpra-
cováním těchto osobních údajů výhradně k propagačním a dokumentačním účelům pořadatele akce.
                               
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat písemně emailem zaslaným na emailovou adresu 
knihovna@kunstat-mesto.cz, a to i bez udání důvodů.

Všechny dokumenty jsou uloženy v místě sídla správce osobních údajů – Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 679 72
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