
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem 
Masarykovo náměstí 140; PSČ: 294 21, Bělá pod Bezdězem
326 701 216; e-mail: kass@mkzbela.cz; www.mkzbela.cz 

Jméno a příjmení: ..........................................................................

Firma: .............................................................................................

Adresa: ...........................................................................................

E-mail: ................................................ Telefon: ..............................

http: ..............................................

Sortiment zboží: .....................................................
          ......................................................

Pokud přijedete na naši akci s odlišným sortimentem, 
než který uvedete na přihlášce, můžete být vykázáni 
z prostoru, kde se akce koná. Rezervační poplatek 
vám v tomto případě nebude vrácen.

Uzávěrka přihlášek včetně plateb týden před konáním akce

přihláška - pozvánka
na jarmarky pořádané Městskými kulturními zařízeními Bělá pod Bezdězem v roce 2018

Datum od - do Název akce Podmínky účasti Stavba stánků

so 14.7.

Ne 16.9.

Ne 16.12.

středověký jarmark

Bělské posvícení

Vánoční jarmareček

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

10.00 - 16.00

vhodný řemeslný sortiment, vlastní 
„dobový“ stánek, kostým středověk

sortiment zaměřený na výpěstky, po-
traviny, farmářské a lovecké potřeby

vánoční sortiment, vlastní „dobový“ 
stánek, kostým 

od 7.00 do 9.00
v.s.: 20180714

od 7.00 do 9.00
v.s.: 20180916

od 7.00 do 9.00
v.s.: 20181216

Přihlášením na tyto akce se zavazujete k respektování pokynů pořadatele, zejména v otázce povoleného sortimentu zboží . V případě porušení budete vykázáni bez náhrady.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměr stánku: ..........................................................................
Přípojka elektřiny: Pro připojení prosím předkládejte revizní zprávy na každý spo-

třebič, včetně kabelů. Rev. zpráva nesmí být starší 6ti měsíců
mám zájem o zprostředkování revize ( zpoplatněno ) 
osvětlení max. 100W
jiné spotřebiče (nutné konzultovat telefonicky s pořadatelem, kapacita je omezena)

druh spotřebiče, příkon: ...........................................................................

Vaše přihláška bude zařazena do akce až po uhrazení 
„Vratného rezervačního poplatku“ 500 Kč na každou akci 
zvlášť na účet MKZ vedený u ČS a.s., pobočka Bělá p. B. 

č. ú.: 482705379/0800, v.s. viz. příslušná akce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své příjmení, pro 

identifikaci platby. 

za MKZ Petr Matoušek, ředitel

POZOR !!! KOPII PŘIHLÁŠKY VEZMĚTE S SEBOU NA JARMARK !!! POZOR

Upozornění


