Pozvánka pro prodejce na Koclířovskou pouť
Vážená paní, vážený pane,
každý rok okolo desátého dne v měsíci srpnu pořádáme pouť, na které jsou kromě houpaček a atrakcí
pro děti k vidění i stánky s různými řemeslnými výrobky.

Tímto bychom rádi pozvali k účasti na tradiční Koclířovské pouti i Vás.
V letošním roce se pouť koná 9.8.2015.
Výrobci řemeslných a zemědělských produktů za svůj stánek neplatí žádný poplatek. Vítáno je i
předvedení činnosti. Stánky budou umístěny přímo v centru dění.
Sociální zařízení je zajištěno v prostorách Kulturního domu.
V případě Vašeho zájmu o účast na tradiční Koclířovské pouti prosíme o potvrzení Vaší účasti návratkou, kde prosím uveďte i požadavky na místo, a odešlete co nejdříve (nejpozději do 31. 5. 2015)
poštou nebo e-mailem. Návratku lze stáhnout i na webových stránkách Obce Koclířov. Další informace
rádi poskytneme na tel.: 461 543 116, 776 322 428 nebo na e-mailu: obec.koclirov@tiscali.cz a
www.koclirov.cz.
Těšíme se na Vaši účast!

Jiří Tesař, starosta obce

NÁVRATKA
1. Zúčastním se tradiční Koclířovské pouti dne 9.8.2015
(zatrhněte správnou variantu)
a) ano
b) ne
2. Vlastním stánek o rozměrech a potřebuji prostor:
……………………………………………………………………………..

3. Zajišťuji prodej svých výrobků (zatrhněte správnou variantu)
a) S UKÁZKOU ČINNOSTI
b) BEZ UKÁZKY ČINNOSTI
4. Další poznámky, požadavky (prosím doplňte)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….
IČO: …………………………………………………………………………………………..
Místo podnikání: ……………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………….
Druh výroby nebo činnosti: ………………………………………………………………….

Vážení účastníci,
prosíme o pečlivé vyplnění návratky včetně kontaktů a neprodlené odeslání zpět.
Návratku prosím považujte za závaznou, protože jen tak pouť proběhne ke spokojenosti
všech.
Výrobci řemeslných a zemědělských produktů za svůj stánek neplatí žádný poplatek.
Vítáno je i předvedení činnosti. Stánky budou umístěny přímo v centru dění.
Sociální zařízení je zajištěno v prostorách Kulturního domu. Další informace rádi
poskytneme na tel.: 461 543 116, 776 322 428 nebo na e-mailu: obec.koclirov@tiscali.cz
a www.koclirov.cz.
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

