KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
JARMARK Morski w ramach obchodów Święta Dni Morza w Gdyni – 23-30.06.2019r.
GDYNIA, SKWER ARKI
Organizator Jarmarku: „ ZŁOTE JARMARKI „
Zgłoszenia są przyjmowane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zlotejarmarki.pl
Informacja dla Wystawców tel.: +48 533147950; +48 509675107;
Przesłanie Karty Zgłoszenia nie jest wiążące z uczestnictwem w Jarmarku a stanowi jedynie o chęci wzięcia
udziału

ZGŁASZAJĄCY :
.......................................................................................................................................
Nazwa firmy , imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę
Adres: ul..................................…….. kod:...........................….miejscowość:................................
NIP:....................................................REGON:....................….www.........................................…...
tel.: ................................................….faks: .............................e-mail: ......................................…..
Adres do korespondencji:................................................................................................………..
Osoba reprezentująca:..................................................……..tel. Kom: ...............................…….
Nr rej. Samochodu: ............................................................…..……........…...………..……….……

REZERWACJA STOISKA
Wielkość stoiska (dł. x szer.) ……………………………………………….
Zapotrzebowanie na energię elektryczną (proszę podać moc w kilowatach) ..............................…
Dokładny opis produktów /asortymentu: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Podstawa do weryfikacji
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania dostępnych miejsc.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje rodzaj asortymentu zgodnego z charakterem i celem Jarmarku.
WAŻNE INFORMACJE DLA WYSTAWCY !
Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie i wysłać e-mailem na adres : kontakt@zlotejarmarki.pl
Na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenia Organizator Jarmarku dokona weryfikacji asortymentu i
zadecyduje o dopuszczeniu lub nie do sprzedaży na Jarmarku. Powiadomienie o dopuszczeniu
Organizator przesyła pocztą elektroniczną wraz z dokumentami do podpisania przez Zgłaszającego:
„Zgłoszenie Udziału -Umowa”, „RegulaminJarmarku ”. Dokonanie wpłaty należności jest
równoznaczne z zawarciem Umowy z Organizatorem o uczestnictwo w Jarmarku. Po otrzymaniu od
Zgłaszającego podpisanych ww. dokumentów i wniesieniu obowiązujących opłat Organizator
potwierdza udział w Jarmarku i tym samym Zgłaszający zostaje jego uczestnikiem. Karty Zgłoszenia
nie podpisane lub nie wypełnione nie będą brane pod uwagę

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 marki: „ZŁOTE JARMARKI s.c.”
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 markę „ ZŁOTE JARMARKI s.c. „ 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

Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości klauzulę informacyjną zamieszczoną na stronie www .
zlotejarmarki.pl na
podstawie ustawy o ochronie danych osobowych RODO oraz , że akceptuję jako obowiązujące
warunki i zasady zawarte
w Zgłoszenie Udziału, oraz Regulaminie Jarmarku przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do ich
stosowania i
przestrzegania . Podpisujący niniejsze zgłoszenie Udziału oświadcza, że jest uprawniony do jego
podpisywania zgodnie z
zasadami reprezentacji wynikającymi z odpowiedniego rejestru lub posiadanego pełnomocnictwa.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w czasie imprezy, do celów promocyjnych i
reklamowych
.
Data zgłoszenia: ...........................podpis i pieczęć zgłaszającego: ...........................................
* niepotrzebne skreślić
Karta zgłoszenia nie jest potwierdzeniem udziału w jarmarku.

