
KARTA ZGŁOSZENIA

Wystawca (imię i nazwisko, w przypadku firmy proszę podać jej pełną nazwę):

Ulica, nr: Kod Miejscowość: 

Telefon: E-mail: www:

NIP: REGON:

Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail osoby do kontaktów w sprawach jarmarku: (podać, gdy inny niż 
jak wyżej)

Rodzaj działalności:

Nazwa wystawianego produktu (rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu): 

Zamawiam (rezerwuję) na 2 dni*:

  - domek wystawienniczy
      (80,00 zł brutto)

  - stoisko pod namiotem 
wystawienniczym organizatora 

(40,00 zł brutto)

  - powierzchnię pod własny namiot

      ..................................   podać wymiary

   (20,00 zł brutto)

Dostęp do prądu*:

 TAK        NIE

tylko w przypadku, kiedy prąd jest konieczny do działalności stoiska 
(dekoracja, waga elektroniczna, kasa fiskalna) 

Uwagi: 

*wybrać właściwą odpowiedź

                                                                   

Jarmark Bożonarodzeniowy 
- Kluczbork 2017 -

15 grudnia 2017 roku w godz. od 9.00 do 19.00  
16 grudnia 2017 roku w godz. od 9.00 do 15.00

Miejsce: kluczborski Rynek



Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  warunkami  ujętymi  w  Regulaminie  Jarmarku  
Bożonarodzeniowego, który jest integralną częścią niniejszej Karty Zgłoszenia i zobowiązuję 
się do ich przestrzegania. 

Zobowiązuję  się  do  zapłaty  stosownej  należności  w  terminie  do  pięciu  dni  od  momentu 
otrzymania  e-maila  od  organizatora.  Zgłaszając  chęć  udziału  w  Jarmarku  w  terminie  od 
1 grudnia 2017 r.  zobowiązuję się dokonać płatności w momencie zamawiania powierzchni,  
a potwierdzenie wpłaty niezwłocznie wysłać na adres mailowy organizatora. 

Płatność należy dokonać na konto Organizatora: 

70 8876 0009 0036 4161 2000 0034 

BANK SPÓŁDZIELCZY WOŁCZYN

Kod SWIFT (BIC): GBW CPLPP 

z dopiskiem: „Jarmark – Kluczbork 2017”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia 
przez  Powiat  Kluczborski,  do  celów  związanych  jedynie  z  organizacją  Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tj.). Zostałem/am powiadomiony/a o prawie wglądu do moich  
danych osobowych oraz o możliwości ich poprawienia. 

Miejscowość i data: Czytelny podpis wystawcy: 

Zgłoszenie udziału w Jarmarku należy przesłać pocztą,  faksem lub pocztą elektroniczną do 
dnia 08.12.2017 roku:

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kluczborku                       
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork 

faksem na numer:  77  418 65 20                     

pocztą elektroniczną na adres e-mail: kultura@powiatkluczborski.pl 

                                                                   

mailto:kultura@powiatkluczborski.pl

