
INFORMACE PRO THRHOVCE – VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 2022 

Přijímáme jen dobové stánky s obsluhou v dobovém oblečení. 

Elektrická energie - žadatel musí mít vlastní kabel pro přívod energie v délce 30 - 50 m. 

Uzávěrka došlých žádostí je 30.4.2022 

Pořadatel si vyhrazuje právo sestavit finální podobu rozmístění stánků - snaží se tím vyhnout 

nadměrné duplicitě prodávaného sortimentu a chce tak dosáhnout optimálního zastoupení 

veškerého občerstvení a nabízeného zboží. Sortiment v přihlášce je závazný. Pořadatel si vyhrazuje 

právo vykázat prodejce z místa konání, pokud toto zásadně poruší. 

Provozovatelé stánků s občerstvením se zavazují využít vratné a zálohované kelímky, které jim 

pořadatel zapůjčí před akcí. 

Vyplněnou žádost společně s fotografií stánku zašlete do 30. 4. 2022 na e-mail: 

jicin.valdstejn@seznam.cz nebo na adresu: Kulturní zařízení města Jičína, Husova 206, 506 01 Jičín 

Další informace na tel.: 602 189 369 – Dana Vejnárková 

 

Ceník 

Počítá se pouze prodejní plocha v délkovém metru - tedy pult, nikoli zázemí prodejce 

DOBOVÝ STÁNEK S OBČERSTVENÍM 

jídlo a nápoje určené k přímé konzumaci 500 Kč / stánek do 3m 

1000 Kč / stánek nad 3m 

ŘEMESLA A RUKODĚLNÁ VÝROBA 

keramika, dřevo, proutí, sklo, kovové šperky, atd. 300 Kč / stánek do 3m 

+100 Kč za každý další metr 

 

Informace o zpracování osobních údajů 
Město Jičín, se sídlem Jičín, Žižkovo náměstí čp. 18, PSČ 506 01, IČ: 00271632, jakožto správce osobních údajů (dále jen 

správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně 

osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním 

Osobní údaje zpracováváme v rámci: 

Uzavírání a plnění smlouvy o pronájmu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů 

pro tyto účely: pronájem místa na tržišti (Valdštejnské slavnosti - Dobové tržiště konané v Jičíně v květnu 2022); 

v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa; 

Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje získáváme od subjektu 

údajů a zpracovávají se po dobu trvání smluvního vztahu. Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a nebudou 

poskytovány jiným osobám. Osobní údaje nebudou poskytovány do třetích zemí. 

Osobou pověřence pro ochranu osobních údajů správce je Mgr. Martin Hlava, zaměstnanec Městského úřadu Jičín, adresa 

506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18 tel. 493 545 110, email: hlava@mujicin.cz, mobil 737 269 884. 

Informace o právech subjektu údajů: 

Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů 

Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají 

Právo na výmaz údajů po ukončení smluvního vztahu 

Právo podat stížnost na porušení pr. předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu - Úřadu 

pro ochranu osobních údajů. 


