
 

                                                   
 
 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE A 

XIV Tradycje Stołu Wielkanocnego 

Marcinowice, 25 marca 2018 r. 

HALA GŁÓWNA 

 

Szanowni Państwo, 

Poniżej podajemy informacje organizacyjne dotyczące udziału w XIV Tradycjach Stołu 

Wielkanocnego.  

 Karty zgłoszenia (A) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres gok@marcinowice.pl                             

do dnia 6 marca 2018 r. 

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

 O rezerwacji miejsca wystawca zostanie poinformowany przez organizatora drogą telefoniczną. 

 Organizator zapewnia wystawcy jeden stół o wymiarach 150 cm x 120 cm. 

 Impreza rozpoczyna się o godzinie 14.00. 

 Montaż stoisk w dniu imprezy w godzinach 10.00-13.00. 

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

 O usytuowaniu stoiska decyduje wyłącznie Organizator. 

 Prosimy o przygotowanie potrawy, która zostanie zaprezentowana przez Państwa na scenie 

(maksymalnie 2 minuty). 

 W przypadku prezentacji zespołów ludowych, prosimy o zaznaczenie na karcie zgłoszenia chęci 

występu na scenie (maksymalnie 2 utwory po 2 minuty każdy) 

 Wraz z kartą zgłoszenia prosimy o przesłanie przepisu prezentowanej potrawy. 

 Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają: nakrycie stołu (obrus), naczynia do 

prezentowania potraw, urządzenie do podgrzania potrawy (jeżeli będzie taka potrzeba), 

naczynia jednorazowe do degustacji, przepis jednej potrawy dla odwiedzających, wizytówkę na 

stół prezentującą stoisko. 

 Wystawcy prezentujący się na HALI GŁÓWNEJ mogą sprzedawać swoje produkty. 

 Ustawienie banerów reklamowych i innych form promocji należy uzgodnić z organizatorem 

najpóźniej 10 dni przed imprezą.  
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KARTA ZGŁOSZENIA A 

Tradycje Stołu Wielkanocnego 

Marcinowice, 25 marca 2018 r. 

HALA GŁÓWNA 

 

1. Nazwa zgłaszającego (imię i nazwisko, nazwa podmiotu, organizacji) 

…………………………………………………………………………………………………..................................................... 

2. Adres, gmina 

…………………………………………………………………………………………………..................................................... 

3. Telefon kontaktowy, adres e-mail 

…………………………………………………………………………………………………..................................................... 

4. Potrawa do prezentacji na scenie (przepis w załączniku) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Występ na scenie (wypełniają zespoły ludowe) TAK          NIE 

Tytuł utworu 1 (maksymalnie 2 minuty) …………………………………………………………………………………….. 

Tytuł utworu 2 (maksymalnie 2 minuty) …………………………………………………………………………………….. 

            

            

 

 

 

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 pózn. zm). Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy faktu, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia. 

 

 

 

           …............................................................... 

       data, czytelny podpis uczestnika 


