
Závazná přihláška
pro prodejce na VINOHRADSKÝCH TRZÍCH 2021

Provozovatel 

Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková 
organizace 
Bzenecká 4226/23 
628 00 Brno
zastoupené: Mgr. Jiřím Huňáčkem 
IČO: 00400912   DIČ CZ 00400912
( dále jen provozovatel )

Správce tržiště
544 216 529                                                                                                                                               

Místo konání trhu: vydlážděná plocha před radnicí MČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25,
628 00 Brno (ze strany parku)

Termíny:  
6.02. 6.03. 10.04. 15.05. 12.06. 11.09.

9.10. 6.11. 4.12. 2021   
(nehodící se škrtněte)

Provozní doba tržiště: 9:00 - 12:30 hodin

 Prodejce musí mít vlastní prodejní stánek.

 Prodejce musí prodejní místo obsadit a mít připravené k prodeji nejpozději 30 minut
před začátkem provozní doby. 

 Návoz zboží a stánků je možný v čase od 7 : 00 - 8 : 00 hodin.

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky potvrzujete účast na trzích ve vybraných 
termínech a zároveň potvrzujete, že se budete řídit Provozním řádem a Kodexem.

 Závaznou přihlášku řádně vyplněnou na rok 2021 odešlete nejpozději do 29.01.2021.
Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel. 

Stanovení ceny: provozní poplatek  činí  Kč 190 ,-   sto devadesát korun českých – úhrada
při předání prodejního místa správci oproti příjmovému dokladu 

 V případě neúčasti  na potvrzeném termínu farmářského trhu je nutné informovat
provozovatele  (viz.  kontaktní  osoby)  nejpozději  10  pracovních  dnů  před  daným
termínem trhu. 

Kontakt: e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz          544 216 529 

info. o trzích bude průběžně aktualizováno na webu pořadatele: www.kvicbrnovinohrady.cz

http://www.kvicbrnovinohrady.cz/
mailto:kvic@vinohrady.brno.cz


Informace o prodejci:

Název firmy / Jméno Příjmení

IČO / DIČ /  plátce/neplátce DPH,Osvědčení
samostatně hospodařícího rolníka 

(doplňte prosím vše, co je třeba ke stánkovému
prodeji dle povahy Vašeho produktu)

Adresa

Telefon

Email

Jméno prodávajícího 

Původ surovin a místo zpracování

Sortiment prodávaný v den trhu,

(sortiment, který zde uvedete, je závazný)

Ocenění / Potvrzení kvality

Popis a rozměry vlastního stánku, či mobilní
prodejny

Elektrická energie (napětí a příkon)

Parkování v místě prodeje (pokud vyžadujete,
uveďte prosím odůvodnění a rozměr vozu )

Doplňující informace pro provozovatele

Doplňující informace pro prodejce 

od provozovatele

- dle pokynů krajské hygienické stanice 
si teplou vodu musí zajistit prodejci živočišných
výrobků z vlastních zdrojů sami, studená voda
bude k dispozici ,  odpady si prodejci likvidují

sami,pro připojení nutný vlastní prodluž. kabel
15 - 20 m -

Při zpracování Vámi zaslaných údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění.

………………………………………………………
           podpis a razítko prodejce

Přihlášku prosím odešlete  uvedený kontakt:             e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz   

mailto:kvic@vinohrady.brno.cz
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00101&cd=76&typ=r

