
    

          
 

Vážení přátelé, 
 

město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu pořádá v historickém centru města na Žižkově náměstí 

v  sobotu 4. dubna 2020   od 9 do 17 hodin  „VELIKONOČNÍ JARMARK“. 

 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o běžný trh, který se řídí tržním řádem, ale o kulturní akci, je účast na 

trhu  možná pouze za těchto podmínek: 

- Zaplacení účastnického poplatku 300,- Kč  

- zaslání přihlášky s uvedením úplné adresy, telefonem, e-mailovou adresou a fotografií stánku- 

fotografie je povinná !!! 

- vlastní stylový /dřevěný/ stánek – fóliové a kovové stánky nebudou na trh vpuštěny 

- vlastní prodlužovačky odpovídající normám /nepoškozené/ 

- použití  plynových vařičů /příkon el. energie   je omezený/ 

- ráno příjezd nejpozději do 7.30 hodin a bourání stánků až po skončení programu v 17.00 

hodin /dřívější bourání vzhledem k probíhajícímu programu není povoleno !! / 

 

ČITELNĚ vyplněnou přihlášku s fotografií stánku zašlete /emailem nebo poštou na níže uvedenou 

adresu nejpozději do 13.3. 2020 /příjem přihlášek bude v případě naplnění kapacity trhu uzavřen dříve/  

Pokud budete na trh vybráni, bude Vám potvrzena účast emailem s přiděleným číslem a uchazeči bude 

poté zaslán přidělený VS a číslo účtu.  

Vybranému uchazeči bude zaslaná parkovací  karta /slouží jako povolenka k parkování/  s číslem 

stánku, kterou se prokážete pořadatelům  na místě v den konání akce. Bez karty není účast na trhu 

možná.   

  

Parkování je zajištěno: parkoviště u Hotelu Dvořák a parkoviště na Tržním náměstí  

Veškeré bližší informace obdržíte na telefonu 381 486 303 nebo 725 529 074 pí. Nováková.  

 

Přihlášku zasílejte na email /nebo poštou/ :  Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu 

Nováková Jana 

Žižkovo náměstí 2, 390 01  Tábor 

       e-mail: jana.novakova@mutabor.cz 

 

Upozornění!!: 

Účastnický poplatek ve výši 300,- Kč musí být zaplacen předem na účet města. Číslo účtu 

s přiděleným variabilním symbolem vám budou emailem zaslány po přidělení VS účtárnou, dříve 

neplaťte !!!  
 

Těšíme se na Vaši účast. 

        

 

 

 

 

 

Město Tábor 

Odbor kultury a cestovního  ruchu  

Žižkovo náměstí čp. 2 

390 01 Tábor 

http://www.taborcz.eu/          

https://www.visittabor.eu/ 

 

mailto:jana.novakova@mutabor.cz


 
 

 

Přihláška  

 VELIKONOČNÍ JARMARK   

sobota 4. dubna  2020  v Táboře 

 

 

JMÉNO:   

IČO  /DIČ : 

EMAIL / čitelně/ : 

 

ADRESA:  

TELEFON:  

 

SORTIMENT PŘEDVÁDĚNÉHO A PRODÁVANÉHO ZBOŽÍ :  

 

ROZMĚRY STÁNKU V METRECH: 

 

Stánky s občerstvením: Uveďte el. spotřebiče /POZOR omezená možnost – nezaručíme větší  připojení, 

pouze minimální odběr, vezměte plynové spotřebiče !! 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-

3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 
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