
 
 

www.abifest.cz 
 

PŘIHLÁŠKA NA ABIFEST 2020 
 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email: ………………………………………………  Web: ……………………………………………… 

Telefon: ………………………………………….  FB stránka: …………………………………….. 

IČO: …………………………………………………                       DIČ: ………………………………………………… 

 

1) Upřednostňujeme řemeslníky a výrobce s jednoznačně vlastní rukodělnou výrobou 

zboží. Prosím uveďte, z jaké části jsou zastoupeny ve Vaší nabídce Vaše rukodělné 

výrobky: ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2) O jaký sortiment zboží se jedná? Vyjmenujte prosím: …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3) Pošlete nám, prosím alespoň 2 ks fotografií, charakterizující Vaše výrobky a 

představující prodejní stánek, případně stůl s nabízeným zbožím, popř. odkaz na Vaše 

webové stránky. Fotografie zašlete společně s přihláškou na adresu Hana 

Stieranková, Hlaváčova394, Pardubice 530 02, nebo na email: 

 hana.stierankova@k2p.cz  nejpozději do 17. 1. 2020.              

 

4) AbiFest se koná od pátku 22. 5. do soboty 23. 5. 2020. Upřednostněni budou prodejci 

s tvořivou dílnou a zájmem o účast oba dny. 

 

5) Pokud nabízíte tvořivou dílnu, prosíme o stručný popis: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Technické zajištění akce: mám zájem o pronájem stolů ANO/NE počet ………………… 

                                             mám zájem o zapůjčení židlí ANO/NE počet …………………                                                      

 

Cena za pronájem prodejního stolu velikosti 120 x 60cm je 50Kč /den. 

Požadujete elektrickou přípojku?                  ANO / NE 

 

Cena za přípojku je 50Kč / den. 

            Pokud máte vlastní stánek, uveďte jeho velikost: ……………………………………………………. 

Cenu za použití vlastního stánku najdete v podmínkách pro prodejce a řídí se velikostí stánku. 

 

7) Máte zájem o zprostředkování ubytování  ANO / NE 

počet nocí ………………   počet osob ………………… 

 

8) Strava: 22. 5. 2020  snídaně      ☐                oběd        ☐                večeře     ☐ 

              23. 5. 2020  snídaně     ☐                 oběd        ☐ 

 

Cena na osobu:  snídaně: 40 Kč oběd: 80 Kč  večeře: 60 Kč 

 

 

9) Každý vybraný prodejce obdrží slevovou kartu do naší mobilní kavárny – 

sleva 20 % na veškerý sortiment. 
 

Níže svým podpisem prodejce stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Podmínkami pro prodejce, 

bude je plně respektovat a dodržovat, stejně tak pokyny pořadatelů, zvláště pak stanovenou 

prodejní dobu. Podmínky pro prodejce jsou dostupné na webu Centra Kosatec.                                                                

Níže podepsaná osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tyto údaje budou uchovány 

po dobu trvání účelu zpracování. Osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu a nebudou 

poskytnuty třetí osobě.  

 

 

 

………………………………………                                                     ……………………………………… 

                Datum       Podpis 


