ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO PRODEJCE
Závazně se přihlašuji k účasti na prodejním trhu pořádaném Domem kultury spol. s r.o. ve Vsetíně

dne: ……………………………………pod názvem …………………………………………..………..
Jméno a příjmení / název firmy (IČ, DIČ) - dále jen objednatel

Bydliště / sídlo firmy

Telefon, e-mailová adresa /povinný údaj/

Objednatel přiloží k objednávce zároveň kopii ŽL, Výpis z OR nebo SHR

Osoba, která je oprávněná jednat za objednatele a bude přítomna ve stánku
Jméno a příjmení:
telefon:
Sortiment prodeje

Stánek vlastní: ANO

-

NE

Rozměr, popis:
Stánek DK (dřevěný,plátěné krytí, 2x1,6 m): ANO - NE
Doba provozu stánku je povolená nejdéle 1 hodinu po oficiálním ukončení akce!
Potřebuji dodávku el. proudu:

ANO

Potřebuji dodávku el. proudu přes noc:

-

NE
ANO

-

NE

Celkový odběr el. energie vašich spotřebičů/watáž

Prohlašuji, že všechna elektrická zařízení, provozovaná mnou při akci pořádané Domem kultury Vsetín, spol. s r.o. jsou v pořádku
a mají platnou elektrotechnickou revizi a v průběhu provozu splňují veškeré platné elektrotechnické normy. Pokud bude během
akce zjištěno,že ohrožují průběh akce, beru na vědomí,že budu od elektrické sítě odpojen a ponesu odpovědnost za případné škody,
které pořadateli akce vzniknou.
Zavazuji se, že prodejní pronajeté místo bude opatřeno podložkou proti znečištění (gril,pánev,kotel). V případě, že ke znečištění dojde,
objednatel neprodleně tento prostor na svoje náklady vyčistí.
Objednatel nebude v průběhu pronájmu svévolně měnit pronajaté prodejní místo a za určené místo zaplatí poplatek dle platného
ceníku.
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. jako správce osobních údajů, bude zpracovávat osobní údaje uvedené v této přihlášce pro účely plnění práv
a povinností z přihlášky vyplývajících a pro účely případné ochrany svých oprávněných zájmů. Práva objednatele, jako subjektu osobních údajů,
je možno uplatnit u správce údajů na adrese Dům kultury Vsetín, spol. s r.o., Svárov 1055, 755 01 Vsetín.
Podpisem přihlášky souhlasíte s možným zachycením výše uvedené osoby na fotografiích a videozáznamech sloužících k propagačním účelům společnosti.

Beru na vědomí, že neomluvená neúčast mě vyřadí z možnosti účastnit se dalších trhů pořádaných
Domem kultury ve Vsetíně.

ÚDAJE K VYPLNĚNÍ JSOU POVINNÉ!
Ve

dne:

Podpis objednatele:

