Březen 2019

Informace k trhu v Chlumanech na rok 2019
Datum konání trhu: vždy první sobota v měsíci

/květen – říjen/

Termíny: 4.5., 1.6., 6.7.,3.8., 7.9., 5.10. 2019
Čas konání: 8,00 – 12,00

/místo i stánky jsou k dispozici od 6,30/

POPLATKY 2019
stánek umístěný na vyznačeném místě prostoru tržiště:

400,-Kč/trh

stánek umístěný na vyhrazeném místě mimo tržiště:

200,-Kč/trh

přípojka elektrické energie:

50,-Kč/trh

/všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, poplatek je vybírán na místě/
Ostatní informace:
- dřevěné žluté stánky a zahradní zelené altány se stolem k prodeji produktů jsou od pořadatele k
dispozici v omezeném množství (nutno dopředu objednat)
- po domluvě je možné přivézt si sebou vlastní prodejní stánek
Produkty, které se prodávají na Chlumanském trhu jsou: ovoce, zelenina, koření, čerstvé bylinky,
květiny, káva, pečivo, med, houby, drůbež, keramika, potřeby pro drobné domácí chovatele a další
tradiční venkovské a řemeslné produkty….
Pokud máte zájem o prodej Vašich výrobků na Chlumanském trhu, vyplňte prosím přiložený formulář
a zašlete ho zpět na adresu obecního úřadu nebo e-mailem, a to nejpozději do 20.4.2019. Na základě
obdrženého formuláře Vás budeme kontaktovat ohledně dalších podrobností a potvrzení přihlášky a
prodeje na trhu.

V případě dalších informací kontaktujte starostku obce Kateřinu Pudivítrovou na tel. 602328400.

Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání

Přihláška 2019
Jméno, příjmení / název firmy……………………………………………………………………………………………………………...
Adresa………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontakt – telefon, e-mail………………………………………………………………………………………………………………………
Prodej následujících výrobků………………………………………………………………………………………………………………..
Mám zájem o prodej v termínu (zaškrtněte):
□ květen

4.5.2019

□ srpen

3.8.2019

□ červen

1.6.2019

□ září

7.9.2019

□ červenec

6.7.2019

□ říjen

5.10.2019

Prodej jako:
A/ Fyzická osoba bez živnostenského oprávnění *
(starší 15ti let) – v případě prodeje nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní
drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesních plodin přímým spotřebitelům
B/ Živnostník, podnikatel*
(fyzické a právnické osoby), resp. Jejich zaměstnanci, a to v rozsahu předmětu činnosti
živnostenského oprávnění
*nehodící se škrtněte
Další požadavky pro prodej, připomínky:
□ mám vlastní prodejní stánek/zařízení
□ pronájem prodejního stánku od pořadatele trhu (v omezeném množství)
□ žlutý dřevěný prodejní stánek
□ zelený zahradní altán se stolem
□ potřebuji přípojku elektrické energie
Poznámka: Každý zájemce o prodej na trhu musí poslat vyplněnou přihlášku. Následně bude
organizátory trhu prodejci účast na trhu potvrzena či nepotvrzena.
Obecní úřad CHLUMANY, Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí, email: obec@chlumany.cz, telefon
388329343, 602328400

