
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA pro rok 2022
a) Velikonoční jarmark ve Spolkovém domě ve Vlašimi– 9. dubna

b) Festival na zelené louce – Senetín u KH – 21. května - dílničky

c) Řemeslný den – Vlašim – 11. 6.  – oslava 10. narozenin Spolku F-U 

d) Květinový den – Sázava – 14. 8. 

e) Podzimní jablkobraní, Spolkový dům Vlašim – říjen 

f) X. Podblanický kreativní jarmark - Vlašim – 19. 11.

g) Sázavský advent – listopad / prosinec

*Zakroužkujte všechny akce, na které se chcete přihlásit.

Jméno a příjmení

Identifikační číslo

Fakturační adresa

Email

Telefon

Technika, řemeslo, výrobky

Elektřina                       ANO                                NE

Máte vlastní stůl / stánek?

Upřesněte rozměr, počet stojanů...
                      ANO                                NE

Vaše www stránky www.

Poznámka

Stručný medailonek o Vás a Vaší práci – 
představte se…

Tyto věty budou použity pro presentaci na FB

SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠKOU POSÍLEJTE I 3 FOTOGRAFIE VAŠICH ŘEMESLNÝCH VÝTVORŮ.

Foto bude použito při Vaší prezentaci na FB.

Souhlasím  se  zaplacením  požadovaného  poplatku  500,-  Kč (300,-  Kč  poplatek  za  prodejní  místo  a
organizaci  a  200,-  Kč  vratná  záloha).   Variabilní  symbol  bude  přidělen  v  zaslané  faktuře.  
Neplatí u akcí A, B, E. Poplatek se může u některých akcí lišit.

Vratná záloha bude vyplacena v hotovosti v průběhu akce.



Vyplněním přihlášky  udělujete  souhlas Spolku  Fakt-Um s  uveřejněním textu  o  Vás  s  fotografiemi
výrobků na sociální sítě a s pořízením fotografií z akce, které mohou být použity na webových stránkách
Spolku a veřejných sítích pro prezentaci akce a Spolku Fakt-Um. Dále  udělujete souhlas, aby ve smyslu
nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  2016/679  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se
zpracováním  osobních  údajů  GDPR zpracovával  Spolek  Fakt-Um tyto  osobní  údaje  -  jméno  a  příjmení,
adresa, identifikační číslo, e-mail, telefonní číslo - které budou použity výhradně pro potřeby účetnictví a
organizaci akce. Tyto údaje budou zpracovány po nezbytně dlouhou dobu.

Prosím, přečtěte si pozorně podmínky prodeje – prodejní řád, k dispozici na  www.fakt-um.cz a v příloze
emailu.

Spolek  Fakt-Um si  vyhrazuje  právo  na  odmítnutí  prodejce,  jehož  technika  a  druh  zboží  je  již  na  akci
zastoupeno, nebo pokud nabízený sortiment prodejce není v souladu s plánovanou akcí.

Vyplněnou přihlášku, prosíme, zašlete elektronickou cestou na e-mail  info@fakt-um.cz, do předmětu zprávy
napište „ PŘIHLÁŠKA“. 

za Spolek Fakt-Um 

Martina Štědrová 

jednatelka, tel: 605 800 104

pro akce  C,D,F,G

Jana Gilchrist

jednatelka, tel:  737 844 977

pro akce A,B,C,E

a) Velikonoční jarmark ve Spolkovém domě, Vlašim – 9. dubna 2022

- komorní odpolední akce s doprovodným programem, bez poplatku - STOP STAV
 
b) Festival na zelené louce, Senetín u Kutné Hory – 21. května 2022, multižánrový festival pro celou rodinu, dílničky
- kreativní dílničky pro děti zdarma s příspěvkem na materiál, bez poplatku, možno prodej vybraných výrobků v galerii - více info 
na www.festivalnazelenelouce.cz
 
c) Řemeslný den, Vlašim – 11. 6. 2022 – oslava 10. narozenin Spolku - v jednání
- ukázky a představení různých řemesel, prodej je spíše doplňkový
 
d) Květinový den, Sázava - 14. 8. 2022
- tradiční akce s květinami, jarmarkem a dětskou výtvarnou soutěží na téma Zahrada, celodenní akce, s poplatkem
 
e) Podzimní Jablkobraní, Spolkový dům Vlašim - říjen
- komorní akce s doprovodným programem, bez poplatku
 
f) X. Podblanický kreativní jarmark, Vlašim – 19. 11. 2022
- tradiční akce ve Vlašimi (místo bude upřesněno), drobný doprovodný program, s poplatkem
 
g) III. Vánoční jarmark, Sázavě – prosinec – v jednání
 - adventní akce na náměstí v Sázavě, doprovodný program, s poplatkem

http://www.festivalnazelenelouce.cz/
mailto:info@fakt-um.cz
http://www.fakt-um.cz/

