KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
VI Festiwal Wina i Sera 11.09.2020 - 13.09.2020
Organizator Festiwalu „ JARMARKI ŚLĄSKIE „
Zgłoszenia są przyjmowane pocztą elektroniczną na adres: festiwal@jarmarkslaski.pl
Informacja dla Wystawców tel.: +48 600121315
Przesłanie Karty Zgłoszenia nie jest wiążące z uczestnictwem w festiwalu a stanowi jedynie o chęci wzięcia udziału .

ZGŁASZAJĄCY :

……………………………………………………………………………………………………………………….
Pełna nazwa firmy , imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę

Adres : ul………………………..…………………......... kod: ………… miejscowość: …………………….............
NIP: ............................................... REGON:……………………...WWW:.……………………………………………....
Tel.: .................................................Faks: …......…...…………… E-mail: ……………………………….....................
Adres do korespondencji:…………………………………………………………………………………………………...
Osoba reprezentująca
:………………………………………………………. tel. kom: …………………………
Do Karty Zgłoszenia należy załączyć aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis
aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wystawcy (w formie elektronicznej)

REZERWACJA POWIERZCHNI HANDLOWEJ
Rezerwacja miejsca pod własne stoisko szerokość : ………

głębokość : ………

=

………

m2

Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną :
A)
B)
C)
D)

zasilanie jednofazowe
zasilanie jednofazowe
zasilanie jednofazowe
zasilanie siłowe

(230V) do 1,5 kW
(230V) do 3,0 kW
(230V) do 6,0 kW
(380V) – ilość kW

…..
…..
…..
…..

rodzaj przyłącza

16 A

32 A

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

………………………………………………………………………………………………………………… ……
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Podstawa do weryfikacji

Zgłoszenia są przyjmowane do 31.08.2020 .
Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności
powierzchni wystawienniczej – decyduje rodzaj asortymentu zgodnego z charakterem i celem imprezy.
Wysokość opłaty za udział w Festiwalu zostanie podana po zapoznaniu się Organizatora z ofertą wystawienniczo
handlową Uczestnika opisaną w Karcie Zgłoszenia. Opłata płatna do 7 dni od otrzymania Potwierdzenia
Rezerwacji.
WAŻNE INFORMACJE DLA WYSTAWCY !
Kartę Zgłoszenia należy wypełnić czytelnie i wysłać e-mail’em , faksem: 32 2807501 lub pocztą na adres : „Jarmarki Śląskie” ,
ul. Powstańców Warszawskich 16 , 41-902 Bytom do dnia 31.08.2020 z dopiskiem „VI Festiwal Wina i Sera Katowice”.
Na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenia Organizator dokona weryfikacji asortymentu i zadecyduje o dopuszczeniu lub nie
do sprzedaży w imprezie. Po podjęciu decyzji o dopuszczeniu Organizator przesyła pocztą elektroniczną dokumenty do
podpisania przez Zgłaszającego : „Zgłoszenie Udziału –Umowa” , „Regulamin VI Festiwalu Wina i Sera w Katowicach”,
„Regulamin Porządkowy”’ „Regulamin Użytkowania Infrastruktury Jarmarki Śląskie” . Dokonanie wpłaty za udział w imprezie
jest równoznaczne z zawarciem Umowy z Organizatorem o uczestnictwo w „VI Festiwalu Wina i Sera w Katowicach”.
Po otrzymaniu od Zgłaszającego podpisanych ww. dokumentów i wniesieniu obowiązujących opłat Organizator potwierdza
udział w imprezie a Zgłaszający zostaje uczestnikiem „VI Festiwalu Wina i Sera w Katowicach 11.09.-13.09.2020.
Karty Zgłoszenia nie podpisane lub nie wypełnione nie będą brane pod uwagę.

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 „
drogą elektroniczną na adres e-mail. * TAK / NIE
Wyrażam zgodę na umieszczenie udzielonych powyżej informacji w bazie danych Organizatora i na ich dalsze
przetwarzanie w celach związanych z organizacją VI Festiwalu Wina i Sera a także w celach marketingowych
i statystycznych. Udzielający informacji ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania .
(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) *
TAK / NIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonywanych w czasie imprezy
do celów promocyjnych i reklamowych * 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 Zgłoszeniu Udziału , oraz Regulaminie Uczestnictwa w „VI Festiwalu Wina i Sera” , przyjmuję
do wiadomości i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.
Proszę o przesłanie Oferty Udziału pocztą elektroniczną
Data zgłoszenia ,………………………….…………...…podpis i pieczęć zgłaszającego ………………………………..
* niepotrzebne skreślić

