Załącznik nr 1do Regulaminu
wydarzenia plenerowego Giełda Staroci i Militariów oraz Jarmarku Produktów Lokalnych

Deklaracja Uczestnictwa w Jarmarku
pn. Giełda Staroci i Militariów oraz Jarmarku Produktów Lokalnych
określanego dalej: jako Jarmark
1) Imię i nazwisko / Nazwa firmy, podmiotu
………………………………...………………………………………………………………………..
2) Adres: ………………………………………………………………………………………………….
3) Dodatkowe dane do faktury : NIP ……………………………………………………………………..
4) Tel./fax: ……………………………. mail: ……………………………………………...…….......
Wystawiam stoisko w dniach: 21 maja 2017 (niedziela)*, 18 czerwca 2017 (niedziela)*,
16 lipca 2017 (niedziela)*, 20 sierpnia 2017 (niedziela)*.
Rodzaj stoiska (proszę opisać) .................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………...
Stoiska twórców ludowych (rękodzieło, rzeźba, malarstwo, itp.), kolekcjonerskie, pamiątki i inne tematycznie związane z
charakterem Jarmarku, Miastem Oleśnica lub Regionem oraz gastronomiczne, na podstawie Regulaminu.

Wymiary stoiska nie będą przekraczać 10 m2

*niepotrzebne skreślić
Opłata jednorazowa (obejmuje możliwość wystawiania w w/w terminach) za promocję i reklamę
podczas Jarmarku (identyfikator, logo i informacja o wystawcy na plakacie i stronie internetowej
BIFK) wynosi 40,00 zł i zostanie uiszczona gotówką w kasie BIFK (Oleśnica, ul. Kochanowskiego4
lub przelewem na konto BIFK nr 70 9584 0008 2001 0014 7747 0001 do dnia 17.05.2017r. Wpłata
dokonana z konta firmowego będzie udokumentowana fakturą vat.
Opłata za promocję i reklamę na Jarmarku podczas jednej niedzieli (identyfikator reklamowy,
i/lub informacja o wystawy na stronie internetowej BIFK) wynosi 10 zł i zostanie uiszczona
gotówką lub przelewem na w/w konto BIFK.
Zgłoszenie może być składane od 08.05.2017 r. w Sali Widowiskowej (ul. Kochanowskiego 4, 56-400
Oleśnica) osobiście bądź drogą elektroniczną: promocja@bifk.info.
Przyjęcie Zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem lub telefoniczne w ciągu kilku dni.
Stoisko winno być usytuowane na Rynku w Oleśnicy, w sposób nie blokujący wyjazdu/wjazdów dla służb
ratunkowych oraz mieszkańców strefy Rynku (w tym miejsc do parkowania dla mieszkańców).

Kontakt:
BIFK tel.71 314 22 33 e-mail: s.krol@bifk.info, promocja@bifk.info
Osoba do kontaktu: Stanisław Król
……………………
Wystawca
Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w
Jarmarku, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Zgłaszający ma świadomość, iż dane
osobowe może uzupełniać/poprawiać, samą zgodę zaś w każdym czasie cofnąć.
……………………
Wystawca
Oświadczam, iż znam i akceptuję treść Regulaminu wydarzenia plenerowego Giełda Staroci i
Militariów oraz Jarmarku Produktów Lokalnych.
………………………
Wystawca

