
KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
Jarmark Wielkanocny – Racibórz 2016

Kartę  Zgłoszenia należy wypełnić CZYTELNIE i wysłać e-mail’em na adres jarmarkkultury@gmail.com lub
pocztą na adres: Stowarzyszenie Jarmark Kultury, ul. Olejniczaka 11/3, 41-902 Bytom z dopiskiem "Jarmark
Wielkanocny- Racibórz 2016” do dnia 29.02.2016) 

Organizator Jarmarku: Stowarzyszenie Jarmark Kultury, ul. Olejniczaka 11/3,
41-902 Bytom, kontakt: tel.  600 121 315, 504 698 308 

e-mail: jarmarkkultury@gmail.com

UCZESTNIK – WYSTAWCA: Imię i nazwisko / nazwa 

firmy .....................................................................................................................

…………………………………………

Adres :ul………………………………………………...miejscowość:……………………………. kod:…………

NIP:................................................... REGON:……………………………………………………………..

www .…………………………. tel.:............................. e-mail:…………………………………………….

Adres do korespondencji:…………………………………………………………………………………………

Osoba reprezentująca:…………………………………….   tel. kom :………………………………………..……

Dokładny opis produktów /asortymentu: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu: 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Prosimy o dołączenie 2 zdjęć z prezentacją stoiska.

REZERWACJA STOISKA – DOMKU
Stoiska (domki handlowe) udostępniane są wystawcom bezpłatnie.

Rezerwacja domku 2mx2m = 4m2 (Po rozłożeniu lad 2,5 m x 2,5 m)               szt. ……

Zapotrzebowanie na energię elektryczną …………. kW.

Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji zwrotnej w kwocie 300 zł.

W przypadku nieuiszczenia kaucji w wyznaczonym terminie zgłoszenie zostanie anulowane.

Zgłoszenie przyjmowane są do dnia 29.02.2016 r. 
Kartę zgłoszenia należy wysłać e-mail’em, lub pocztą. 
Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator dokona weryfikacji asortymentu i zadecyduje o udziale w Jarmarku
Wielkanocnym- Racibórz 2016.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Karty Zgłoszenia bez podania przyczyny.
Decyzja organizatora o wyborze wystawy jest ostateczna i niepodważalna
Karty Zgłoszenia niepodpisane lub niewypełnione nie będą brane pod uwagę. 
Po dokonaniu akceptacji Organizator przesyła do wystawcy drogą mailową lub pocztą Potwierdzenie Udziału.

Zgodnie  z  Ustawą z dnia  18.07.2002 r. (Dz.U.Nr  144 Poz.  1204)  o świadczeniu  usług drogą elektroniczną
wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  marketingowych  od  Stowarzyszenie  Jarmark  Kultury  drogą
elektroniczną na adres e-mail. * TAK / NIE 

Wyrażam  zgodę  na  wprowadzenie  do  bazy  danych  i  wielokrotne  przetwarzanie  moich  danych  osobowych
obecnie i w przyszłości przez Stowarzyszenie Jarmark Kultury (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na
udostępnianie ich podmiotom trzecim – w celach promocyjno – handlowych * TAK / NIE 

Proszę o przesłanie Potwierdzenia udziału drogą: * e-mail: TAK / NIE Poczta Polska TAK / NIE 

Oświadczam,  iż  zapoznałam/em  się  z  regulaminem Jarmarku  Wielkanocnego  –  Racibórz  2016  i  akceptuję
wszystkie jego postanowienia TAK / NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w czasie imprezy, do celów promocyjnych i reklamowych.

Data zgłoszenia ,……………………… podpis i pieczęć zgłaszającego ……………………………………....

*niepotrzebne skreślić

mailto:jarmarkkultury@gmail.com

