
Karta zgłoszeniowa wystawcy 
XXV Familijnego Festynu Świętojańskiego – Na Trzeźwo

w 100-lecie Niepodległości
i 150-lecia  Dekanatu Mysłowickiego 

Mysłowice, 24 czerwca 2018r.

Kartę należy wypełnić CZYTELNIE i wysłać skan e-mailem na adres: biuro@naszemyslowice.pl
do 18.06.2018.

Organizatorem wydarzenia jest  Parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Uczestnik/Wystawca: 

Nazwa firmy  

Adres  

Adres do korespondencji

NIP  

REGON  

strona internetowa  

nr tel.  

e-mail  

Osoba reprezentująca  

Rezerwacja namioty z wyposażeniem lub 
bez/domku - ilość sztuk

 

Branża

Dokładny opis produktów/ asortymentu: 
rodzaj, produkcja własna lub kraj 
pochodzenia produktu

 

Warunki płatności:
1. Wysokość opłaty  w zależności od dokonanej rezerwacji zgodna z § 5 ust.1 regulaminu.
2. Opłata brutto płatna do 18.06.2018 r. po uzyskaniu potwierdzenia udziału.
3. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją udziału w Wydarzeniu.
4. W przypadku nie podpisania umowy odpłatnego użyczenia stoiska lub też braku udziału w Wydarzeniu wpłacone kwoty

nie podlegają zwrotowi.

Informacje ogólne:
1. Na podstawie Karty Zgłoszeniowej Organizator dokona weryfikacji asortymentu i zadecyduje o udziale w Wydarzeniu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Karty Zgłoszeniowej bez podania przyczyny.

3. Karty Zgłoszeniowe nie podpisane, nie wypełnione lub nie wypełnione prawidłowo nie będą brane pod uwagę. 

4. Po dokonaniu akceptacji Organizator prześle e-mailem potwierdzenie udziału.
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Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  w  związku  ze
zgłoszeniem do uczestnictwa w Wydarzeniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia.
Zostałem  poinformowany,  że  przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  możliwość  ich  poprawiania,  żądania
zaprzestania  ich  przetwarzania.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie  Inicjatyw  Lokalnych  Nasze
Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach, 41-400, ul. M. Jastruna 15 
* TAK / NIE

 ……………………………
Data zgłoszenia

 ……………………………………………………
Podpis i pieczęć zgłaszającego

*niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów audio-video wykonanych w czasie imprezy, do celów promocyjnych i
reklamowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur bez podpisu.

 ……………………………………………………
Podpis Wystawcy
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