
 
 

Žádost o zařazení do projektu Znojmo Zadax 
(žadatel dále označován jako partner) 

 

Název organizace 

         Sídlo 

                           IČ 

Kontaktní osoba 

Kontakt (telefon, email a webové stránky) 

 

Předmět podnikání související s cestovním ruchem 

GASTRO PROVOZY 

UBYTOVATELÉ 

JINÉ 

Cenová relace možných útrat návštěvníka ve Vašem provozu/atrakci – na osobu (možné zaslat ceník služeb zvlášť) 

 

 

 

Předpokládaný počet potřebných poukazů 

Podáním žádosti se partner zavazuje, že při kladném vyřízení bude dodržovat následující podmínky a bude se držet 

grafického manuálu projektu. 

- Na poukaz má nárok návštěvník, který u partnera utratí stejnou nebo vyšší částku (gastro provozy – 150 Kč, 

ubytovatelé – 500 Kč, ostatní služby – 200 Kč).  

- Při skupinové útratě nesmí počet poukazů přesáhnout počet návštěvníků ve skupině. Tzn. na každého návštěvníka 

přísluší maximálně 1 poukaz. 

- Platnost poukazu je 5 dní od jeho získání, včetně. Partner má povinnost při předání poukazu návštěvníkovi vyplnit 

datum vystavení speciálním datumovým razítkem, které obdrží. 

- Poukazy může partner vydávat od 1. června 2020 do 30. září 2020.  Tzn. poslední možnost využití tohoto 

programu z pohledu návštěvníka/turisty je 4. října 2020. 

- Poukaz je nepřenosný a nenárokový. Tzn. Znojemská Beseda jako provozovatel TP a jako organizátor akcí 

nezaručuje možnost využití poukazu s ohledem na případné vysoké vytížení objektu/akce, popř. na změnu 

provozní doby, či jinou překážku. 

 

 

 

 

 

 

Místo a datum               Razítko a podpis 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Správcem údajů je Znojemská beseda, kontakt: zadax@znojemskabeseda.cz. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů 

u správce: irena.fucikova@muznojmo.cz. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce 

pro účely registrace do projektu Znojmo Zadax a komunikace s osobou vkládající informace do formuláře.  Osobní údaje jako jméno, 

e-mail a telefon dobrovolně poskytuji správci Znojemská Beseda, a to do 31.12.2020. Máte právo požadovat od správce přístup 

ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost 

údajů, případně právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Podpisem žádosti partner souhlasí se zpracováním. 

 


