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Erlebnisdörfer e.V.
Talstraße 1
D – 02625 Bautzen

mail@erlebnisdoerfer.de

Přihláška – Festival zážitkových vesnic 20. – 22. dubna 2018
Instituce/obec
ulice, č.p.
PSČ, Obec
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail
Web
Rezervujeme 12 m2.
Potřebujeme větší plochu.

Kolik?

Prosím stručně zdůvodněte:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Potřebujeme připojení na elektřinu.
Jaké přístroje chcete používat? (jednoduchá elektropřípojka je zdarma)
_________________________________________________________________________________
Chceme vystoupit s vlastním programovým příspěvkem.
přednáška

workshop

akce u stánku

program na jevišti

Poskytneme logo/erb k dispozici (mailem na adresu: mail@erlebnisdoerfer.de)
Název (bude zmíněn při zveřejňování programu)
_________________________________________________________________________________
Obsah (Prosím popište stručně, co návštěvníky očekává, příp. na zvláštní list)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Upozornění: Počet časových okének (30 min.) v programu je omezen. Jako organizátoři si
vyhrazujeme právo vybrat programové příspěvky a redakčně je upravit. Redakční uzávěrka pro
dodání programových příspěvků je 4 týdny před zahájením festivalu.
EXTRA
Rádi bychom byli zastoupeni v cestovním katalogu a na webových stránkách Zážitkových vesnic
2018/2019.
(Platí pouze pro nečleny. Zájemci poskytnou textový a obrazový materiál, příp. videonahrávky.)

Nabídka cestovního katalogu
• 2 strany ve vnitřní části s texty, obrázky a kontaktními údaji
• rozměr katalogu – 2 x 210 x 210 mm
• náklad 20.000 ks
• distribuce ve všech členských a zapojených obcích v D, A, CZ, PL
Nabídka na webových stránkách
• 1 profilová strana s texty, obrázky, kontakty a linky
• 1 podstránka – zajímavosti s texty a obrázky
• 1 podstránka – obrázkový katalog, který může obsahovat až 2 videonahrávky
• 1 podstránka – poloha na Googlemaps
Jednorázový poplatek – 300,00 EUR
Spolek Erlebnisdörfer e.V. není plátcem DPH.

DALŠÍ
Potřebujeme pomoc s vyhledáním ubytování.
Pro kolik osob?
Potřebujeme příspěvek na cestovné.
Příspěvky mohou být poskytnuty, pokud budou schváleny dotační prostředky.

Datum: _____________

Podpis: ____________________

