
Identifikačné údaje

Názov firmy (podľa ŽL, resp. osvedčenia) alebo  predávajúceho (meno a priezvisko):

Sídlo firmy, ulica, číslo PSČ

resp. fyzickej osoby

IČO: Bankové spojenie/IBAN

DIČ:

IČ DPH: Kód pokladnice e-kasa klient:

Tel. kontakt : E-mail:

Dátum narodenia (iba fyzická osoba)

Predajný sortiment /remeslo/poskytované služby:

Jarmoku sa zúčastním v termíne : 1.)*  06.05.2023 a  07.05.2023

* - účasť na jarmoku zakrúžkujte   

ŠPZ automobilu, ktorým budem privážať tovar:

Na predaj používam svoj stánok a) drevený remeselný  b) textilný  c) chcem prenajať drevený remeselný 2x2 m * zakrúžkuj

Technické požiadavky:

Prípojka na elektrickú energiu (vyplnia len  predávajúci občerstvenia): 220 V               380 V     (zakrúžkujte)

požadovaný odber v kW:

Všetky údaje v prihláške musia byť vyplnené !    

Prihlášku je potrebné vyplniť čitateľne paličkovým písmom a poslať najneskôr do  24.3.2023

na adresu: Kultúrne  centrum  Bojnice,  p.o.m., Hurbanovo nám. 19/41, 972 01 Bojnice

alebo mailom: kcb.jarmoky@gmail.com;    

Povinné prílohy prihlášky (predávajúci je k prihláške povinný priložiť):

 - fotokópia platného živnostenského oprávnenia alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR

 - fotokópia dokumentu o pridelení VRP alebo ORP  – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu.

   Príklady dokladov o pridelenom daňovom kóde pokladnice, ktoré môžeme prijať pri podávaní žiadostí na predaj na trhovom mieste

     nájdete na kcbojnice.sk alebo na https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/oznamovacia-povinnost-obci

 - čestné vyhlásenie (ak predávajúci nie je povinný používať  RP/e-kasa)

 - čestného prehlásenia remeselníka, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

 - povolenie  na ambulantný predaj (pri predaji potravinárskeho tovaru a občerstvenia)

 - pri predaji medu z vlastnej produkcie  Osvedčenie o akosti medu vydané SZV

UPOZORNENIE :

Organizátori si vyhradzujú právo výberu sortimentu.  

Vyplnená prihláška nezaväzuje organizátorov na automatické zaradenie medzi účastníkov príležitostných trhov.

Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v  prihláške sú správne. Som si vedomý(á) toho, že pri prevádzkovaní zariadenia     

som povinný dodržiavať právne predpisy, chrániť  životné prostredie, udržiavať čistotu, poriadok a zanechať vyhradené trhové 

miesto v čistom stave. Zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s organizačnými pokynmi pre účastníkov jarmoku    

na internetovej stránke KC Bojnice (www.kcbojnice.sk).

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú

uvedené v tejto prihláške až do vydania príslušného povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na príležitostnom trhu. 

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v zmysle zákona  č.18/2018 Z.z.

Dátum:         podpis žiadateľa

 

Prihláška na jarmok  v Bojniciach  
1.)*   26. BOJNICKÝ JARMOK: sobota  06.05.2023 a nedeľa 07.05.2023

obec, mesto

Rozmer predajného stánku (skutočný): dĺžka......... m; hĺbka (šírka) ..........m; ( zaváži aj príloha foto stánku a sortimentu )
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