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PŘIHLÁŠKA K PRODEJI NA AKCI „ONDŘEJSKÁ POUŤ“ 
V NEDĚLI 27. 11. 2022 NA HRADĚ HUKVALDY  

 
 

Jméno a příjmení: 
 
Adresa: 
 
IČO: 
 
Telefon: 
 
E-mail: 
 
Druh prodávaného zboží: 
 
  
___________________________________________________________________________ 
Chci pronajmout prodejní stánek (dřevěný – za úplatu):  
    

ANO NE, MÁM VLASTNÍ (max. rozměr 2x2 m, vzhled 
v dobovém duchu) 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Potřeba elektrického připojení:  
(Pokud ANO, uveďte spotřebiče + předpokládanou spotřebu v kW) 
 
ANO     NE 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
Vybranou odpověď prosím zakroužkujte. 
Poznámky:  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Pečlivě vyplněnou přihlášku zasílejte e-mailem na adresu 
barbora.hrabovska@muzeumbeskyd.com nebo poštou na adresu: Muzeum Beskyd Frýdek-
Místek p. o., Bc. Barbora Hrabovská, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek - dopis označte 
poznámkou „Ondřejská pouť“. 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 11. 2022. 
 

http://www.muzeumbeskyd.com/
mailto:barbora.hrabovska@muzeumbeskyd.com


 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká č. 66, 738 01 Frýdek-Místek  
telefon 558 628 001, 3, 5, KB Frýdek-Místek, číslo účtu 193682350297/0100, IČ: 00095630 

www.muzeumbeskyd.com, email: info@muzeumbeskyd.com 

    
 

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací 
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům 

nebudou tyto osobní údaje Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací použity. Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 

stránkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, www.muzeumbeskyd.com a 
www.hradhukvaldy.eu.  

 
Za správnost a všech uvedených údajů v přihlášce odpovídá prodejce, uváděje prosím 
úplnou adresu, neúplně vyplněné přihlášky budou automaticky vyřazeny!  

POČET PRODEJNÍCH MÍST JE OMEZEN! 
 

V případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace spojené s onemocněním COVID-19 
a platnými nařízeními Vlády ČR si pořadatel vyhrazuje právo na změnu programu či akci 

úplně zrušit, a to bez náhrady termínu. 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s prodejním řádem akce. 

 
 
 
Datum: 
 
 
                                   ......................................... 
                                          podpis 

http://www.muzeumbeskyd.com/

