
 

 
 

PPRRIIHHLLÁÁŠŠKKAA  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKAA  2288..  SSTTAARROOTTUURRIIAANNSSKKEEHHOO  JJAARRMMOOKKUU  
14. a  15. jún 2019 (2 dni) 

 

Meno:               

Priezvisko, titul:                                                               

Ulica a číslo: 

Mesto/obec:          

PSČ:                                                       

Názov firmy:                                         

Telefón:  

Dát. narodenia (VS):                         (slúži ako VS pre platbu na účet, nie IČO, napr. 5.3.1950: VS 05031950) 

Na Staroturianskom jarmoku budem predávať nasledovný tovar, poskytovať služby :  

 

Svoj tovar budem predávať z : 
( označte X v príslušnom rámčeku. Ak požadujete prenájom a chcete predávať  

aj z vlastného stánku príp. stolíka označte obidve položky ) 

   

  

              ........... ks                               ................. ks                                 .................. ks 

   s rozmermi 2x2 m              s rozmermi (šírka x hĺbka)          s rozmermi (šírka x hĺbka) 

--- min. hĺbka 2 m ---                           --- min. hĺbka 2 m --- 

                 .......... x ..........   m   .......... x .......... m 

                 .......... x ..........   m   .......... x .......... m 

                 .......... x ..........   m   .......... x .......... m 

! Predajnú plochu stánkov zaokrúhlujeme smerom nahor ! 

      

  
Ak prevádzkujete viac stánkov ako 1 ks - chcete ich umiestniť   

                                                                                                           (Nehodiace sa škrknite !) 

 

Predajné miesto prideľujeme iba na celú dobu trvania jarmoku  - 2 dni !!! 

Elektrickú prípojku zabezpečujeme iba pre obmedzený počet predajcov občerstvenia v priestoroch tržnice. V iných priestoroch 
jarmoku prípojku nezabezpečujeme ! 

Každý predajca pri predaji občerstvenia (alkoholické a nealkoholické nápoje, jedlo) zabezpečí tento predaj do obalov 

vyrobených z prírodných materiálov, ktoré budú likvidované ako bioodpad, kde sa rozložia na kompost. Možnosťou                     

je i prípadné využitie zálohovaných nádob a pohárov. Zakazuje sa používanie jednorazových plastových výrobkov! 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami účasti na Staroturianskom jarmoku.             
Trhovému poriadku a cenníku rozumiem a súhlasím s nimi.  

Dátum:  ……..……. 2019       
 
 

...................................................                                                                                                                             
podpis, pečiatka účastníka 

Zaplatením poplatku za užívanie verejného priestranstva (poplatok za predajné miesto), predajca získava súhlas mesta Stará Turá          
(v zmysle zák. NR SR č. 178/1998 Z.z.) k predaju počas konania Staroturianskeho jarmoku. 

Prenajatého stánku od vás Môjho vlastného stánku Auta, autoprívesu 

Po zaplatení budete mať zabezpečené miesto s nahlásenými rozmermi.  
Vo vlastnom záujme nahláste presný rozmer stánku !!! 

vedľa seba každý osobitne    

BEZ PODPISU JE PRIHLÁŠKA NEPLATNÁ !!! 

! Pred vypísaním prihlášky si pozorne prečítajte Trhový poriadok ! 
 

! Vyplní organizátor ! 
 


