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ŽÁDOST O PRONÁJEM MÍSTA 
PRO PRODEJNÍ STÁNEK

NÁZEV FIRMY  nebo

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA 
ulice, číslo, PSČ, 
město

IČO

TELEFON

E-MAIL

SORTIMENT ZBOŽÍ
uveďte přesně druh zboží 
nebo  služeb

ROZMĚRY A POPIS 
STÁNKU
 rozměry v cm,  konstrukce
a  materiál, FOTOGRAFIE 
ZBOŽÍ NEBO STÁNKU

ELEKTRIKA
uveďte potřebné napětí a 
příkon
DALŠÍ POZNÁMKY A 
SDĚLENÍ 
POŘADATELŮM



DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:
 SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JE FOTOGRAFIE ZBOŽÍ NEBO STÁNKU SE ZBOŽÍM.

     V roce 2019 bude z náměstí vyloučen prodej textilu. Pro prodej textilního 

zboží bude vyhrazena Boleslavská ulice.
     Elektrická energie – žadatel musí mít vlastní kabel pro přívod energie v délce 

30 - 50 m.
     Nelze zabezpečit dodávku vody.
     Pro dobové a stánky s obsluhou v kroji je sleva 30 %.

     Uzávěrka došlých žádostí je 30. června 2019.
     Vybraným prodejcům bude po uzávěrce přiděleno číselné označení místa, kde 

bude jejich stánek umístěn. Zároveň si pořadatel vyhrazuje právo sestavit finální 
podobu rozmístění stánků. Pořadatel se tímto snaží vyhnout nadměrné duplicitě 
prodávaného sortimentu a chce tak dosáhnout optimálního zastoupení veškerého 
občerstvení a nabízeného zboží.

     Sortiment v přihlášce je závazný, pořadatel si vyhrazuje právo vykázat 
prodejce, který toto zásadně poruší, z místa konání Soboteckého jarmarku

     Doručení vaší přihlášky k prodeji vám organizátoři potvrdí mailem nebo 

SMS.
     V případně nejasností a dalších dotazů volejte níže uvedené telefonní číslo.

VYPLNĚNOU ŽÁDOST ZAŠLETE  PROSÍM  DO  30. 6. 2019

na e-mail:   soboteckyjarmark@centrum.cz
nebo na adresu:  Spolek Jarmark, nám. Míru 3, 507 43  Sobotka

Další informace na tel.  604 56 06 19   nebo   737     918     242   (p. Janatková)
a na www.sobotecky-jarmark.cz

 

CENÍK STÁNKŮ 
Počítá se pouze prodejní plocha v  délkovém metru - tedy pult, nikoli zázemí prodejce.

STÁNEK S OBČERSTVENÍM   jídlo a nápoje určené k přímé konzumaci

Pro dobové stánky s obsluhou v kroji je sleva 30%

600 Kč / m

OSTATNÍ ZBOŽÍ  - náměstí   (červená)
bižuterie, hračky, balónky, paruky, suvenýry, jarmareční zboží, atd
Pro dobové stánky s obsluhou v kroji je sleva 30%

300 Kč / m

OSTATNÍ ZBOŽÍ - Boleslavská ul. v úseku náměstí – park  (žlutá)
textil, boty, bižuterie, hračky, suvenýry, jarmareční zboží, atd

200 Kč / m

OSTATNÍ ZBOŽÍ - Boleslavská ul. v úseku pod parkem  (modrá)
textil, boty, bižuterie, hračky, suvenýry, jarmareční zboží, atd

100 Kč / m

http://www.sobotka.cz/
mailto:soboteckyjarmark@centrum.cz


Rozdělení prodejní plochy – Sobotecký jarmark 2019


