
* Jelikož je přípustné více variant, počet osob neduplikujte 
= součet

chceme chceme do

Zde vyplní pouze zájemci o vystavení techniky na Hasičských slavnostech budeme dělat ukázku průvodu

funkční rok výroby vystavovat na výstavišti na náměstí

KONĚ

V případě, že si přivezete/požadujete zajistit koně, kontaktujte Markétu Galiovou 603 933 434 

tištěnou 

700,-

* Vyšívaná pouze pro ty, kdo si ji objednali v předběžné přihlášce

potřebujeme zajistit                

(ano/ne)

od - do

ostatní doprovodná vozidla:

typ techniky

počet párů

přijedeme po vlastní ose      
(ano/ne)

SPZ

Předpokládaný příjezd

*

*

*

*

Počet osob

na mši

výrobce

Počet osob

a půjdeme s ním 

typ
techniku přiveze vozidlo

Napište v jakém prostoru byla Vaše technika vystavena v minulých ročnících (pro orientaci dle přiložené mapky výstaviště): 
S přihláškou zašlete aktuální foto techniky. Pokud máte zájem dělat ukázku nebo se účastnit průvodu, pošlete i komentář

na nástup

objednáváme stuhu na 

prapor

mobilní telefon

e-mail

jako VYSTAVOVATEL s histor.technikou, technika NEBUDE zapojena do průvodu

vyšívanou  

3.700,- *

ano/ne

ano/ne

Počet osob

Přivezeme si historický prapor

celkem zúčastněných osob za sbor

jako NÁVŠTĚVNÍK výstavy a doprovod. akcí, bez techniky i aktivní účasti na nástupu

Počet osobjako VYSTAVOVATEL VČETNĚ zapojení techniky do průvodu

Zúčastníme se Floriánské mše

okres

na Hasičské slavnosti Litoměřice 2022, konané v termínu 10. a 11.června 2022

fakturační adresa - pokud je jiná, než poštovní adresa = instituce, ulice, PSČ, město, POZOR nutno uvést i IČO a DIČ 

Máme zájem zúčastnit se Hasičských slavností Litoměřice 2022

jako ÚČASTNÍK SLAVNOSTNÍHO NÁSTUPU na náměstí (bez techniky)

přesná poštovní adresa, PSČ

ZÁVAZNÁ PODROBNÁ PŘIHLÁŠKA                                                                                                                                                                                                 

hlavní kontaktní osoba, funkce

název SDH - instituce

hodina

parkování

den

přivezeme si vlastní                 

(ano/ne)



ano/ne počet osob počet osob počet osob
čtvrtek /pátek pátek/sobota sobota/neděle

stanové město
150,- Kč/os./noc

Vzhledem k omezené kapacitě ubytovacích prostor a velkému zájmu doporučujeme Vaši přihlášku zaslat zpět co nejdříve - 

kontaktní osoba pro ubytování: Nikola Fejfarová 778 045 865, e-mail: ubytovani@hasicskeslavnosti.cz

OBJEDNÁVKA STRAVENEK

čtvrtek 09.06. pátek 10.06. sobota 11.06. neděle 12.06.

snídaně snídaně snídaně 90,- Kč/
(počet) (počet) (počet) osoba

oběd oběd oběd 145,- Kč/
(počet) (počet) (počet) osoba

večeře večeře večeře 135,- Kč/
(počet) (počet) (počet) osoba

vyplnil:

OBJEDNÁVKA VSTUPENEK

dospělí ks

vyplnil:

Hasičských slavností v Litoměřicích jsme se zúčastnili v letech:

1998 2001 2004 2007 2010 2014 2017

Platba za ubytování bude hrazena na místě

typ zařízení:

ostatní = ubytovny, tělocvičny, penziony…

Aktuální informace získáte na www.hasicsketradice.cz a na FB: www.facebook.com/HasicskeSlavnosti

Vyplněnou přihlášku nám zašlete na e-mail prihlasky@hasicskeslavnosti.cz 

podpisrazítko

UBYTOVÁNÍ požadujeme zajistit

Pozn.: Pokud jste VYSTAVOVATEL, obdržíte podle počtu přihlášených osob, max. však 10ks vstupenek zdarma. 
Nezahrnujte je proto do této objednávky (více čtěte v organizačních pokynech)

ubytování budeme obsazovat dle pořadí došlých přihlášek

případně na tel. kontaktu: Iveta Holubová 702 012 221 nebo e-mailu: info@hasicskeslavnosti.cz

nejpozději do 05.05.2022
nebo na adresu: Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.,  P.O.BOX 190, 412 01 Litoměřice  

ks

jméno, funkce,

jméno, funkce, razítko podpis

30,- Kč/ks80,- Kč/ks
děti od 6 do 15 let a ZPZvýhodněná vstupenka platí po oba dva dny

Napište, kde jste bylu ubytovaní předchozí ročníky, eventuelně zda máte zájem, pokud to bude možné, tam být ubytováni znovu


