PŘIHLÁŠKA NA FARMÁŘSKÉ TRHY 2018
Název firmy nebo
jméno prodávajícího:
Sídlo firmy
nebo bydliště:
IČO:

Tel.:

DIČ:

E-mail:

Plátce DPH:

ANO

- NE

www:

Účast v termínech FT v roce 2017 (vyznačte 5 )
17. března 2018

9. června 2018

10. listopadu 2018

14. dubna 2018

15. září 2018

8. prosince 2018

12. května 2018

13. října 2018

Nabízené produkty, či služby (vyznačte 5 )
zelenina a ovoce lokálních pěstitelů

vejce

květiny hrnkové, řezané

ryby čerstvé i uzené

květiny sušené a dekorace (věnce, vazby)

BIO potraviny

sadba květin a zeleniny, osiva

přírodní kosmetika

rostliny z okrasných a ovocných školek
byliny, koření, čaje
lesní a sušené plody
včelí produkty, med a výrobky z něj

mlékárenské produkty: mléko, sýry, jogurty
a ostatní výrobky z mléka
pekařské výrobky: chléb, koláče, zákusky,
preclíky, pečivo všeho druhu apod.
řeznické a uzenářské výrobky, maso, masné
speciality, domácí zabijačka
zboží a výrobky „FAIR TRADE“: čaj, káva,
čokoláda, drobné předměty

ovocné šťávy, sirupy, marmelády, džemy

rukodělné nebo řemeslné výrobky

ovocné lihoviny, bylinné likéry

nářadí a pomůcky určené pro farmáře

pivo z minipivovarů, víno region. pěstitelů

prodej zboží spojený s ukázkami tradičních
řemesel

Poznámky, specifikace sortimentu

Registrační a ostatní poplatky v roce 2018: (vyznačte 5 )
Účast na jednom FT
Účast na 2 až 4 FT
Účast na 5 až 7 FT
Účast na 8 a více FT

á 350,- Kč
á 300,- Kč
á 250,- Kč
á 200,- Kč

Vlastní slunečník, stůl apod.
Vlastní stánek do 10 m2
Vlastní automobil, prodejní přívěs, apod.
Vlastní stánek nad 10 m2 (cena za m2 nad 10 m2)

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
30,- Kč

Zapůjčení pivního setu (stůl a dvě lavice, bez zastřešení)
Zapůjčení party stanu 3x3 m

100,- Kč
250,- Kč

El. přípojka 230 V / 16 A (nutná revize el. spotřebičů)
El. přípojka 380 V / 16 A (nutná revize el. spotřebičů)

100,- Kč
200,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
Platební podmínky:
Pořadatelem FT je ALMA, z. s. se sídlem 672 01 Dobelice 1, zastoupená správcem trhu Markem Pečerem.
Registrační poplatky (za účast na jednotlivých FT) jsou vybírány na základě vystavené faktury předem
na účet pořadatele vedený u FIO banky, číslo účtu: 2800216490 / 2010 a to v celkové částce dle počtu
označených – objednaných termínů.
Nebude-li poplatek za účast na FT připsán na účtu pořadatele nejpozději den před konáním daného FT,
nebude prodejci účast na FT umožněna, nebude-li předem dohodnuto jinak.
Úhradou registračních poplatků předem získá prodejce výhodnou cenu a nám dává jasně najevo svůj
záměr se FT zúčastnit, což nám umožní lépe koordinovat počet prodejců a rozmanitost prodávaného
sortimentu.
Trh se koná za každého počasí. Špatné počasí není důvodem ke zrušení účasti ani navrácení poplatku.
Poplatek bude ale vrácen v případě, že FT zruší pořadatel.
Ostatní poplatky (el. přípojka, půjčovné) jsou vybírány po konání FT na základě vystavené faktury
na účet pořadatele vedený u FIO banky, číslo účtu: 2800216490 / 2010.

PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS S TRŽNÍM ŘÁDEM FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
Prohlašuji, že vlastním veškerá povolení pro výrobu a prodej svých výrobků. Všechna povolení budu mít v době
FT k dispozici ve stánku pro případnou kontrolu. Jsem si vědom, že jsem v případě kontroly plně zodpovědný
za svoje prodávané zboží.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s Tržním řádem farmářských trhů v Moravském Krumlově a že s ním
bezvýhradně souhlasím a zavazuji se jej dodržovat.
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