DNI PIESZYC 2018
16 - 17 czerwca, park miejski

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w Dniach Pieszyc
stoisko wystawiennicze

Dane wystawcy

Adres, telefon i e-mail

Osoba do kontaktu,
nazwisko i nr telefonu

Rodzaj prezentowanych
produktów
Ilość dni
Liczba osób przy stoisku

Zapotrzebowanie techniczne
w stosunku do
organizatorów (prąd)

Przepustka wjazdowa na
teren wydarzenia

TAK

NIE

Dodatkowe informacje:
- organizacja stoisk we własnym zakresie (namioty, krzesła, stoliki itp., oświetlenie stoiska –
wskazany LED, przedłużacze odpowiednich przekrojów i długości, pojemnik z wodą w razie
potrzeby, podręczny kosz na śmieci),

Strona

przypadku może nastąpić przerwa w dostawie prądu,
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- organizator sugeruje posługiwanie się palnikami gazowymi zasilanymi z butli. W innym

DNI PIESZYC 2018
16 - 17 czerwca, park miejski

- przygotowanie stosika w sobotę 16 czerwca do godz. 15.00, w niedzielę 18 czerwca do
godz. 12.00,
- wjazd do parku tylko po uzyskaniu przepustki od Organizatora,
- organizator zastrzega sobie możliwość wyboru ilości stoisk oraz oferowanego asortymentu,
- miejsce stoiska wyznaczy organizator w dniu imprezy lub wcześniej na prośbę wystawcy,
- warunkiem dopuszczenia wystawców stoisk gastronomicznych jest dostarczenie ze
zgłoszeniem kserokopii książeczki sanitarno - epidemiologicznej.
- miejsce stoiska Urząd Miasta i Gminy Pieszyce udostępnia Państwu bezpłatnie, prosząc
tym samym o wsparcie rzeczowe lub w postaci bonu sponsorskiego, który zostanie
przekazany uczestnikom konkursów i zawodów sportowych podczas dni miasta. Proszę o
informację dotyczącą oferowanej nagrody
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczam, iż znam i akceptuję postanowienia Regulaminu dla Wystawców Dni Pieszyc 2018, a wszystkie
informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
dziennik ustaw z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.

czytelny podpis osoby odpowiedzialnej
za zgłoszenie

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na
adres:
Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach
Referat Promocji Gminy Pieszyce
ul. Mickiewicza 10
58 – 250 Pieszyce
z dopiskiem na kopercie: Dni Pieszyc 2018
e-mail: promocja@pieszyce.pl
tel.: 74 836 72 47
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miejscowość, data

…………………………………………………….

Strona

………………………………..

