
                                                KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY  
                                         ( umowa między Organizatorem a Wystawcą ) 

 Jarmark Staroci WEHIKUŁ CZASU  Katowice 22.06.2018  -  24.06.2018  
(Kartę Zgłoszenia należy wypełnić CZYTELNIE i wysłać e-mailem, jarmarkstaroci@kijak.pl   , faksem :  
32 2807501 lub pocztą na adres : Jarmarki Śląskie  Marek Kijak  ul. Powstańców Warszawskich 16  
41-902 BYTOM ; z dopiskiem "Jarmark Staroci Wehikuł Czasu KATOWICE 2018 " do 15.06.2018 )  

                                                  Organizator : „Jarmarki Śląskie”  

 
UCZESTNIK – WYSTAWCA : Imię i nazwisko / nazwa firmy 
.....................................................................................................................……………………………….. 
Adres :ul…………………………….....................miejscowość:…………………………………..kod:……… 
NIP:....................................................REGON:………………………………………………………………… 
www.………………………….tel:.............................faks:…......…...………e-mail:…………………………..  
Osoba reprezentująca:…………………………………….tel. kom :……………………………….. ………… 
Dokładny opis produktów /asortymentu :  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Proszę wpisać ilość metrów bieżących rezerwowanego stoiska w danym dniu .  
 
 22.06.2018                              23.06.2018                           24.06.2018 
 
 
                  (głębokość 3m)  (głębokość 3m) (głębokość 3m) 

Organizator będzie pobierał następujące opłaty (brutto) : 
a) 5 zł. m2 /dzień dla stoiska rezerwowanego na pełny okres trwania jarmarku  
b) 7 zł. m2/dzień  dla stoiska zajętego  na niepełny okres trwania jarmarku  

 
Liczba miejsc ograniczona . 
Należność za uczestnictwo  winna być  wpłacona  na konto Organizatora w terminie 3 dni 
od otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji  lub podczas poboru opłat w trakcie trwania imprezy.  
 „Jarmarki Śląskie Marek Kijak ” ,  ul. Powstańców Warszawskich 16 ,  41-902 Bytom  
PKO BP SA oddział I w Bytomiu  :  61 1020 2368 0000 2302 0023 4831 
W tytule zapłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska z dopiskiem Jarmark Staroci „Wehikuł Czasu”  

Brak wpłaty w wyznaczonym   terminie jest równoznaczny z rezygnacją udziału w jarmarku staroci  
W przypadku  braku udziału w Jarmarku wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.  

Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator dokona weryfikacji asortymentu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Karty Zgłoszenia bez podania przyczyny. 
Karty Zgłoszenia nie podpisane lub nie wypełnione nie będą brane pod uwagę.  
Organizator potwierdzi Wystawcy udział w jarmarku  przesyłając POTWIERDZENIE REZERWACJI 
e-mailem , pocztą ,  faksem  lub  telefonicznie wiadomość tekstową SMS  . 

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 firmy Jarmarki Śląskie 

Marek Kijak 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 firmę Jarmarki Śląskie  Marek Kijak lub upoważnioną przez 
nią instytucję (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 , że zapoznałem się z Regulaminem VIII Edycji Jarmarku Staroci „Wehikuł Czasu” 
organizowanego na Rynku w Katowicach oraz akceptuję warunki uczestnictwa stanowiące 
integralną część umowy pomiędzy Organizatorem i Wystawcą.  
 
Data zgłoszenia ,……………………… …………..    podpis Wystawcy……………………………….. … 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów wykonanych w trakcie trwania  imprezy, do celów promocyjnych  
i reklamowych . Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur bez podpisu uczestnika.  
                                                                            ........................................................ 
                                                                                               Podpis Wystawcy  

http://www.………………………….tel:.............................faks:…......…...………e-mail:…………………………

