KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
Jarmark Jesienny z okazji 148 rocznicy Miasta Katowice - KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
(Kartę Zgłoszenia należy wypełnić CZYTELNIE i wysłać e-mail’em, marek@kijak.pl , faksem :
32 2807501 lub pocztą na adres : Dom Chleba ul. Powstańców Warszawskich 16 41-902 BYTOM ;
z dopiskiem "Jarmark Jesienny z okazji 148 rocznicy stolicy Śląska KATOWIC 2013 " do 18.08.2013 )
ORGANIZATOR JARMARKU MIASTO KATOWICE 03.09.2013-15.09.2013

Współorganizator techniczny Jarmarku Dom Chleba Marek Kijak ul. Powstańców
Warszawskich 16, 41-902 Bytom,
kontakt: tel.+480 501 596 913, e-mail: marek@kijak.pl tel./fax.322807501
UCZESTNIK – WYSTAWCA : Imię i nazwisko / nazwa firmy
.....................................................................................................................………………………………..
Adres :ul……………………………...miejscowość:…………………………….kod:………………………….
NIP:....................................................REGON:…………………………………………………………………
www.………………………….tel:.............................faks:…......…...………e-mail:………………………….
Adres do korespondencji:…………………………………………………………………………………………
Osoba reprezentująca:…………………………………….tel. kom:……………………………….. ………….
Rezerwacja domku 3,2mx2m = 6,4 m2
szt. …….
Rezerwacja domku sześciokątnego 8,4 m2
szt. …….
Rezerwacja miejsca pod własne stoisko wystawiennicze powierzchnia szer…../dług…….=……..m2
(liczba lokalizacji pod własne stoisko handlowe jest ograniczona i wymaga uzgodnienia z
Współorganizatorem technicznym )
Dokładny opis produktów /asortymentu: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu:
………………………………………………………………………………………………………………………
REZERWACJA STOISKA – DOMKU
Zgłoszenie do 18 sierpnia 2013 r. – decyduje rodzaj asortymentu zgodnego
z charakterem i celem Jarmarku.
Wysokość opłaty za udział w Jarmarku zostanie przedstawiona wraz z Potwierdzeniem Udziału.
Warunki płatności:
Opłata brutto płatna do dnia 22.08.2013 r.
Nie dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w
Jarmarku Jesiennym 2013 .W razie nie zawarcia Umowy Najmu Stoiska lub też braku udziału w
Jarmarku, wpłata nie podlega zwrotowi .
Kartę zgłoszenia należy wysłać e-mail’em, faksem lub pocztą. Na podstawie Karty Zgłoszenia
Współorganizator techniczny dokona weryfikacji asortymentu i zadecyduje o udziale w Jarmarku
Jesiennym 2013. Karty Zgłoszenia nie podpisane lub nie wypełnione nie będą brane pod uwagę.
Po dokonaniu akceptacji Współorganizator techniczny przesyła e-mail’em , pocztą lub faksem
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 firmy Dom Chleba
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 Dom Chleba 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
Data zgłoszenia ,………………………podpis i pieczęć zgłaszającego ………………………………..
* niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w czasie imprezy, do celów promocyjnych
i reklamowych .
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur bez podpisu Wystawcy.
..........................................................
Podpis Wystawcy
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