
KARTA ZGŁOSZENIA - UMOWA 

Pchli Targ 2016 Katowice 7.05.2016 

Kartę Zgłoszenia należy wypełnić CZYTELNIE i wysłać e-mailem, pchlitarg.katowice@gmail.com, faksem: 

32 2807501 lub pocztą na adres: Dom Chleba Marek Kijak, ul. Powstańców Warszawskich 16, 41-902 

BYTOM; z dopiskiem "Pchli Targ 2016  KATOWICE  " do  03.05.2016 

ORGANIZATOR JARMARKU DOM CHLEBA MAREK KIJAK 

„Jarmarki Śląskie” 

UCZESTNIK – WYSTAWCA:  

Imię i nazwisko / nazwa firmy  

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

Adres: ul. ………………………………... miejscowość: ……...………………... kod:……… 

e-mail: .………………………………... tel: ................................... www ………………………  

NIP:....................................................REGON:………………………… ( dotyczy firmy ) 

Opis asortymentu:  

…………………………………………………………………………………………………

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

ZAMAWIAM powierzchnię wystawienniczą na Rynku w Katowicach 

o wymiarach: 3m  (głębokość)   x   ……… (szerokość – metry bieżące) 

Powierzchnia wystawiennicza jest udostępniana nieodpłatnie 

Wystawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wyposażenia na swoim stoisku. 

Opcjonalnie wynajem wyposażenia: 

- Namiot organizatora 3x3m - 60 zł brutto   ……. szt. 

- Stolik organizatora 0,5x0,5m -10 zł brutto  ……. szt. 

- Stolik organizatora 1,5 mx0,6m - 20 zł brutto  ……. szt. 

- Stolik organizatora 2,5 mx0,6m – 25 zł brutto  ……. szt. 

- Krzesło drewniane - 10 zł brutto   ……. szt. 

- Wieszak - 10 zł brutto     ……. szt. 

- Parasol 3mx3m – 60 zł brutto     ……. szt. 

Liczba w/w przedmiotów ograniczona 

Na podstawie Karty Zgłoszenia Organizator dokona weryfikacji asortymentu. Organizator zastrzega sobie prawo do 
odmowy przyjęcia Karty Zgłoszenia bez podania przyczyny. Karty Zgłoszenia niepodpisane lub niewypełnione nie 
będą brane pod uwagę.  
Organizator potwierdzi Wystawcy udział w wydarzeniu przesyłając POTWIEDZENIE UDZIAŁU e-mailem, 
pocztą, faksem lub telefonicznie wiadomość tekstową. 

 

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  

Oświadczam , że zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia Pchli Targ 2016 organizowanego na Rynku 

w Katowicach oraz akceptuję warunki uczestnictwa stanowiące integralną część umowy pomiędzy 

Organizatorem i Wystawcą.  

Data zgłoszenia ,………………………    Podpis Wystawcy…………………..………..……………. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w czasie imprezy, do celów promocyjnych i reklamowych.    

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur bez podpisu Wystawcy (dot. w przypadku wynajmu wyposażenia)   

 

Podpis Wystawcy …………………………………..… 

http://www.………………………….tel:.............................faks:…......…...………e-mail:…………………………

