
Prihláška na XX. Ľubovniansky jarmok v Starej Ľubovni od 23.09.2011 do 25.09.2011
 SORTIMENT OBČERSTVENIE 
Priezvisko : Meno : Názov firmy :

Ulica : Mesto : PSČ : Tel./Fax :

Stánok č. 1 metre          x metre Stánok č. 4 metre        x metre Doba predaja v dňoch :
Stánok č. 2 metre          x metre Stánok č. 5 metre        x metre Inštalovanie stánku -
Stánok č. 3 metre          x metre Stánok č. 6 metre        x metre uveďte dátum :

Sortiment predávaného tovaru : 

áno nie
Potreba napojenia na zdroj el. energie (aký príkon) Umiestnenie vozidla/*

*/ (v prípade, že neuvediete žiadanú možnosť nebude
Prihlášku zašlite na adresu: motorové vozidlo umiestnené v predajnom priestore)
MESTSKÝ ÚRAD - ekonomické oddelenie MsÚ
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Heslo: Ľubovniansky jarmok
číslo telefónu : 052/4315 224, 226, 216 a 4315111 fax : 052/4323033 pečiatka a podpis
e-mail: financne@staralubovna.sk
V prípade väčšieho počtu stánkov  uveďte ich rozmery osobitne v príslušných kolónkach stánok 1, stánok 2 atď.
Ak máte požiadavku umiestnenia stánkov osobitne alo spolu uveďte túto požiadavku ako poznámku v prihláške.

Súčasťou prihlášky je povinne aj nákres umiestnenia stánku, sedenia a umiestnenia vozidla. Sedenie je možné 
umiestniť len vedľa stánku a vozidlo za stánkom. V nákrese uveďte presné rozmery stánku, sedenia a vozidla.
Tieto informácie sú, vzhľadom na obmedzený predajný priestor povinné. V prípade, že k prihláške nepriložite 
nákres organizačný štáb jarmoku negarantuje pridelenie predajného miesta, respektíve umiestnenie sedenia
a vozidla pri stánku !

 
Prihláška na XX. Ľubovniansky jarmok v Starej Ľubovni od 23.09.2011 do 25.09.2011

SORTIMENT OBČERSTVENIE 
Priezvisko : Meno : Názov firmy :

Ulica : Mesto : PSČ : Tel./Fax :

Stánok č. 1 metre          x metre Stánok č. 4 metre        x metre Doba predaja v dňoch :
Stánok č. 2 metre          x metre Stánok č. 5 metre        x metre Inštalovanie stánku -
Stánok č. 3 metre          x metre Stánok č. 6 metre        x metre uveďte dátum :

Sortiment predávaného tovaru : 

áno nie
Potreba napojenia na zdroj el. energie (aký príkon) Umiestnenie vozidla/*

*/ (v prípade, že neuvediete žiadanú možnosť nebude
Prihlášku zašlite na adresu: motorové vozidlo umiestnené v predajnom priestore)
MESTSKÝ ÚRAD - ekonomické oddelenie MsÚ
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Heslo: Ľubovniansky jarmok  
číslo telefónu : 052/4315 224, 226, 216 a 4315111 fax : 052/4323033 pečiatka a podpis
e-mail: financne@staralubovna.sk
V prípade väčšieho počtu stánkov  uveďte ich rozmery osobitne v príslušných kolónkach stánok 1, stánok 2 atď.
Ak máte požiadavku umiestnenia stánkov osobitne alo spolu uveďte túto požiadavku ako poznámku v prihláške.

Súčasťou prihlášky je povinne aj nákres umiestnenia stánku, sedenia a umiestnenia vozidla. Sedenie je možné 
umiestniť len vedľa stánku a vozidlo za stánkom. V nákrese uveďte presné rozmery stánku, sedenia a vozidla.
Tieto informácie sú, vzhľadom na obmedzený predajný priestor povinné. V prípade, že k prihláške nepriložite 
nákres organizačný štáb jarmoku negarantuje pridelenie predajného miesta, respektíve umiestnenie sedenia


