V Holašovicích dne 21.1.2021
Vážená paní, Vážený pane,
předem našeho oslovení nám dovolte Vám popřát co nejvíce zdraví a vůbec vše dobré do roku 2021. Rozhodli
jsme se i přes aktuálně přetrvávající pandemickou situaci zahájit přípravy organizace Selských slavností
Holašovice 2021. Jsme optimisté a věříme v její uskutečnění a průběh, byť možná s jistými omezeními.
Rádi bychom Vás tedy touto formou informovali o postupu, pro který jsme se jako organizátoři akce aktuálně
na základě zkušeností z předešlých ročníků a situace COVID-19 rozhodli.
•

•

•

Přípravy Selských slavností Holašovice 2021 proběhnou téměř beze změn shodně jako v předchozích
letech. Bohužel, pro nás není technicky či organizačně možné akci připravit za několik dní/týdnů, proto
musíme začít s přípravami již nyní, byť s ohledem na všeobecně známá rizika.
Důležitý pro Vás je především, termín akce Selských slavností Holašovice 2021, který si prosím
poznamenejte do svých diářů. Akce se uskuteční v termínu 23. až 25. července 2021 a tento datum je
neměnný. Pokud by nebylo možné slavnosti v tomto termínu uspořádat, budou bez náhrady termínu
zrušeny. V takovém případě Vás budeme neprodleně o takovémto rozhodnutí informovat.
Vaše loňské přihlášky jsou platné a není je nutné zasílat znovu. Prosíme Vás ale o zprávu pokud:
o nemáte již zájem se tohoto ročníku Selských slavností Holašovice 2021 zúčastnit,
o se změnily některé údaje uváděné v přihlášce a to hlavně:
▪ Kontaktní údaje (email, telefon!)
▪ Sortiment zboží
▪ Velikost stánku
▪ Další specifické požadavky, které znáte z přihlášky (předvádění řemesla, přípojka
elektrického proudu atd.).
Tato data a údaje jsou pro nás nezbytné pro snadnou komunikaci s Vámi a pro výpočet ceny
za prodejní místo.

ZMĚNA je letos v termínu doručení nových přihlášek, eventuelně uvedení změn, ty je letos možné zasílat až do
21. května 2021. Ostatní termíny se nemění.
Všechny aktuální informace a změny Vám budeme průběžně zasílat na email a zároveň budou zveřejňovány na
webových stránkách obce www.holasovice.eu, v záložce Selské slavnosti 2021.
Pevně věříme, že se během nadcházejících měsíců stane situace optimističtější a vše proběhne jako
v předchozích letech a všichni se ve zdraví setkáme na holašovické návsi. Hygienické podmínky a pravidla
konání akce budeme komunikovat s příslušnou KHS a o výstupu Vás budeme informovat prostřednictvím
e.mailu nebo našich www stránek.
Těšíme se na viděnou a na Vaši účast a v případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám k
dispozici na emailu slavnosti@holasovice.eu nebo na telefonním čísle 774 864 680 (P. Chaloupková).
Klidné dny Vám za pořadatele přejí
Ing. Jan Jílek – starosta v.r.
Petra Chaloupková – pracovnice TIC v.r.

