Příloha Organizačního řádu

REGISTRACE
na Bystřické farmářské trhy
2020
zdarma (platí pro jednotlivé termíny za 1 prodejní místo)
Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
IČO: 00231525, DIČ: CZ00231525, plátce DPH ano ul.
ul. Syllabova, Náměstí II. odboje, Bystřice

Poplatek z místa:
Pořadatel:
Místo konání:

Den konání trhu v roce 2020, sobota vždy od 8.00 do 12.00 hodin (prosím vyznačte požadovaný termín):

08. 05.

27. 06.

22. 08.

12. 09.

24. 10.

Název PO,FOP,FO:
Plátce DPH: ANO

IČO: (POVINNÉ!)

NE

DIČ:

Sídlo:
Jméno prodávajícího:
Bydliště:
Kontaktní telefon:
Email:
Popis sortimentu, se kterým se bude prodejce na trhu prezentovat, příp. krátké představení firmy:

Typ prodejního místa (upřesnit):
Jednotková cena

Poznámka (specifikace stánek 200x180,
200x200, 300x180, 300x200, kolik
samostatných zásuvek el.)

Vlastní prodejní stánek

---

Zapůjčení prodejního stánku
200x180cm
Jednofázová přípojka 230V/16A*

zdarma

Kč
celkem

50,- Kč

*) Pro všechny elektrické spotřebiče a prodlužovací kabely, které budou připojeny, je nutné, aby prodejce doložil kopii platné
revize. Bez toho nebude umožněno připojení ke zdroji elektrické energie.

Cena celkem: Částku za elektrickou přípojku je nutné uhradit nejpozději 10 dnů před konáním trhu (nebudeli dohodnuto jinak) na účet města: 19-0320036379/0800, variabilní symbol: 2141, specifický symbol uvádět
nemusíte. Do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno nebo název firmy pro jednoduchou identifikaci plátce.
Pořadatel vyrozumívá prodejce, že pořadatel bude podle platných předpisů vztahujících se k ochraně osobních
údajů zpracovávat osobní údaje prodejce a jeho zaměstnanců, případně veškeré další údaje poskytnuté prodejcem
pořadateli v souvislosti se smluvním vztahem a účastí prodejce na předmětně akci (dále jen „osobní údaje“), a to
za účelem plnění předmětu smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány na základě právního titulu, kterým je
plnění smlouvy a pro který je jejich zpracování nezbytné. Objednatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu
trvání smlouvy, případně po skončení její účinnosti až do vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností
smluvních stran, případně po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů. S tím prodejce
souhlasí, což stvrzuje svým podpisem.
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Prodejce rovněž souhlasí s tím, že pořadatel a jím zmocněné osoby budou/mohou z farmářského trhu pořizovat
fotodokumentaci a video dokumentaci prodejce, jeho stánku, osob jím pověřených k prodeji ve stánku a
k zajišťování jeho provozu. Prodejce souhlasí s použitím pořízených fotografií a videozáznamů pro potřebu
pořadatele, jeho prezentaci, pro prezentaci farmářských trhů a pro informace o konaných farmářských trzích. Za to
nenáleží prodejci žádná odměna.
Pořadatel prodejce rovněž upozornil, že prostor, na němž bude farmářský trh pořádán, je monitorován kamerou.
Tímto potvrzuji svoji účast na Bystřických Farmářských trzích a prohlašuji, že se budu řídit Tržním řádem, včetně
jeho příloh, se kterými jsem byl řádně seznámen.
Podpis prodávajícího (popř. stačí vypsat na počítači):

V ……………………… dne ………………

……………………………..
podpis (příp. razítko)

Kontakt na zástupce organizátora:
Alexandra Malknechtová, tel. 317 783 181, email: sekretariat@mestobystrice.cz
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