ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
udziału w IV Festiwal Miodu - MIODOBRANIE 2018
(03.10 – 07.10.2018)
Miejsce: Rynek w Katowicach
Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie i wysłać mailem na adres festiwal@jarmarkslaski.pl , lub pocztą na adres
Jarmarki Śląskie Marek Kijak , ul. Powstańców Warszawskich 16, 41-902 Bytom z dopiskiem „ IV Festiwal Miodu –
MIODOBRANIE 2018 ” do dnia 18.09.2018r.
Organizator: Jarmarki Śląskie ul. Powstańców Warszawskich 16, 41-902 Bytom
Uwaga! Przesłanie Karty zgłoszenia nie gwarantuje udziału w Festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału
w Festiwalu bez podania przyczyny. Karty Zgłoszenia niepodpisane nie będą brane pod uwagę.
1. Wystawca (nazwa firmy, imię i nazwisko osoby reprezentującej Wystawcę):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Dokładny adres:
ul. …………………………………….…………………………… kod: …………………. miejscowość: …………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………….. REGON: ………………………………………………………………
Tel. ………………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………… www. …………………………………
3. Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Osoba upoważniona do kontaktów z Organizatorem (imię i nazwisko, numer tel. adres e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Asortyment (szczegółowy opis). Prosimy o załączenie zdjęcia z prezentacją stoiska .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Rezerwuję przestrzeń wystawienniczą - stoisko:
Opłata za wynajem powierzchni wystawienniczej - stoiska
Stoisko wystawienniczo handlowe –
Domek Organizatora 2mx2m = 4m2
Stoisko wystawienniczo handlowe –
Namiot Organizatora 3mx3m=9m2
Wynajem sprzętu:
- Parasol handlowy 3mx2m
- Stolik 2,5mx0,6m
Razem :

Cena jednostkowa
netto
500,00 zł.
.

500,00 zł.
100,00 zł.
50,00 zł.

Ilość
szt.

Wartość
netto

VAT
23%

Wartość
brutto

7. Zamawiam przyłącze/a elektryczne o możliwości poboru (………………………….)
Zamawiam przyłącze - gniazdo 230 V ( do 2,5 kW ) Liczba sztuk : ……………………….
Zamawiam przyłącze - gniazdo 5 x 16 A (do 6 kW ) Liczba sztuk : ……………………….
Zamawiam przyłącze - gniazdo 5 x 32 A (do 12 kW) Liczba sztuk : ………………………..
Organizator w standardzie zapewnia dostęp do gniazda elektrycznego o max. mocy 1000 WAT .
Ponadnormatywny przydział mocy wymaga ustaleń z Organizatorem .
8. Warunki płatności:
płatność w wysokości 100 % łącznej wartości brutto wskazanej w punkcie 7 niniejszego Zgłoszenia Udziału w ciągu 7 dni od
otrzymania „Potwierdzenia Rezerwacji” i/lub faktury proforma od Organizatora.
Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem Umowy z Organizatorem o uczestnictwo w Festiwalu na warunkach
określonych w niniejszym Zgłoszeniu Udziału oraz Regulaminie Uczestnictwa w IV Festiwalu Miodu – Miodobranie 2018
Brak dokonania pełnej płatności w terminie wyżej wskazanym uprawnia Organizatora do odstąpienia od Umowy w terminie
natychmiastowym ze skutkami przewidzianymi w Regulaminie.
09. Kaucja:
Zobowiązuję się do wpłaty kaucji w wysokości 300 zł najpóźniej w dniu odbioru powierzchni wystawienniczej – stoiska.
Kaucja podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
10. Proszę o wydanie przepustki na wjazd samochodu TAK/NIE*
Marka pojazdu ………………………………..

Nr rej. pojazdu………………..………………… Nr tel. kierowcy ……………………………………

11. Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator dokonuje weryfikacji asortymentu .
Po zatwierdzeniu udziału Wystawcy w Festiwalu Wystawca otrzymuje pocztą elektroniczną od Organizatora
„Potwierdzenie Udziału „ .
12. Kontakt z Organizatorem:
- Katarzyna Jasielska – 504 698 308 festiwal@jarmarkslaski.pl
- Marek Kijak – 600 12 13 15 biuro@jarmarkslaski.pl
13. Zgody i oświadczenia:
- 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 Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail. TAK/NIE*
- Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w czasie imprezy do celów promocyjnych i reklamowych. TAK/NIE*
- Wyrażam Zgodę na umieszczenie udzielonych powyżej informacji w bazie danych Organizatora i na ich dalsze przetwarzanie
w celach związanych z organizacją IV Festiwalu Miodu a także w celach marketingowych i statystycznych. Udzielający
informacji ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie z dn. 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych z późn. zmianami. TAK/NIE*
- Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości klauzulę informacyjną zamieszczoną na stronie www.jarmarkslaski.pl ,
na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych RODO oraz , że akceptuję jako obowiązujące warunki i zasady
zawarte w Zgłoszenie Udziału, oraz Regulaminie Uczestnictwa w IV Festiwalu Miodu ,
przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania .
- Podpisujący niniejsze Zgłoszenie Udziału oświadcza, że jest uprawniony do jego podpisywania zgodnie z zasadami
reprezentacji wynikającymi z odpowiedniego rejestru lub posiadanego pełnomocnictwa.
………………………………………………………………..
………………………………………………………………
Data

*niepotrzebne skreślić

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wystawcę

