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Kiermasz Produktu Wielkanocnego – stoiska handlowe
Marcinowice, 14 kwietnia 2019 r.
HOL i HALA NR 2

Szanowni Państwo,
Poniżej podajemy kilka informacji organizacyjnych dotyczących Państwa udziału w Kiermaszu
Produktu Wielkanocnego w ramach XIV Tradycji Stołu Wielkanocnego.


Karty zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres gok@marcinowice.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r.



Opłata za stoisko wynosi 70 zł i dotyczy stoiska o maksymalnych wymiarach 3m x 2m.



Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r. na dane:
Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach
ul. J. Tuwima 2
58-124 Marcinowice
Banki Spółdzielczy w Świdnicy
Uwaga zmiana numeru konta!
Nr konta: 21 9531 1029 2006 6000 0420 0002, z dopiskiem: Wynajem miejsca na stoisko
handlowe „Nazwa firmy”



Wysłanie zgłoszenia należy potwierdzić telefonicznie pod numerem 74 8585001 lub 74 8585533.



O rezerwacji miejsca wystawca zostanie poinformowany przez organizatora drogą telefoniczną.



Impreza trwa w godzinach 14.00-18.00, montaż stoisk w dniu imprezy w godzinach
10.00-13.00, miejsce montażu – HOL i HALA nr 2.



Nie dopuszczamy do montażu dekoracji, która mogłaby uszkodzić podłoże lub ściany.



O usytuowaniu stoiska decyduje wyłącznie Organizator.



Organizator zapewnia wystawcy jeden stół (120 cm x 40 cm). Pozostałe elementy niezbędne do
prezentacji stoiska wystawca zapewnia we własnym zakresie.



Ustawienie banerów reklamowych i innych form promocji należy uzgodnić z organizatorem
najpóźniej 10 dni przed imprezą.
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Nazwa firmy

NIP
Adres

Telefon kontaktowy, adres e-mail
Opis asortymentu
Korzystam ze stołu przygotowanego przez
Organizatora (120 cm x 40 cm)

TAK
NIE

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w informatycznej bazie danych w Gminnym Ośrodku
Kultury w Marcinowicach , ul. Tuwima 2 oraz ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm). Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadomy faktu, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia.

…...............................................................
data, czytelny podpis uczestnika

