
PŘIHLÁŠKA pro prodejce občerstvení
30. hrnčířský jarmark v Kunštátě 17. a 18. září 2022

Kompletně vyplněnou přihlášku včetně přílohy odešlete poštou 
do 15. května 2022 na adresu:
Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 679 72, Kunštát 
e-mail: mu@kunstat-mesto.cz

1. Druh občerstvení

2. Rozměr stánku (v příloze doložit fotografií stánku)     ......................................................................  m

3. Přípojka el. energie                                            ...................................................................   kW
– vámi požadovaný celkový příkon 
– maximální příkon na jeden spotřebič je 2,5 až 3 kW
– před připojením budeme požadovat revizní zprávu jednotlivých spotřebičů

4. Účast
– účastnil jsem se v minulých letech ano         ne

5. Poplatky
místo pro vlastní stánek (max. 3 x 3 m)

– tepelné zpracování potravin 4 000 Kč / 2 dny
– ostatní 3 000 Kč / 2 dny

Beru na vědomí, že pouze řádně vyplněná a v termínu odeslaná přihláška včetně přílohy bude 
předložena komisi. Souhlasím se všemi podmínkami a povinnostmi, které vyplývají z potvrzení mé 
účasti pořadatelem na 30. hrnčířském jarmarku v Kunštátě.

Stánky s tepelným zpracováním potravin budou z důvodu zakuřování pódia umístěny na náměstí
K. Bochořáka (udírny, grily).

Jméno a příjmení (firma)  .................................................................................................................

Adresa ............................................................................................................................................. 

Telefon ..............................................................  e-mail ...................................................................  

Web ..................................................................  IČO ....................................................................... 

Datum ...............................................................  Podpis  .................................................................
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30. hrnčířský jarmark v Kunštátě 17. a 18. září 2022
 

Plnění evropského nařízení GDPR a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochra-
ně 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 činnosti 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 
zpracováním 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

 
        podpis

foto stánku

příloha č. 1


