Karta zgłoszenia
DNI POLKOWIC 2022
Polkowickie Centrum Piknikowe – 18/19 czerwca 2022
DANE FIRMY:
Pełna nazwa firmy:
Ulica: Nr:

Miejscowość:
Kod:

NIP:

Tel.:

Fax:

e – mail:

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż powyżej):
Nazwa firmy/
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr:

Miejscowość:
Kod pocztowy:

Osoba upoważniona do kontaktu: ................................................................
tel. kontaktowy : ............................................................................................
Szczegółowy opis asortymentu:




Prąd:
TAK

/ ilość KW /

(zaznaczyć odpowiedź)
Uwaga: Istnieje możliwość doprowadzenia prądu, tylko w przypadku, gdy Wynajmujący zadeklarował
zapotrzebowanie na karcie oraz posiada własny przedłużacz (20 metrów długości)!
Płatność
1) Organizator wystawi fakturę VAT, po podpisaniu umowy. 2) Termin
płatności : do 27.05.2022 r.

UWAGA! Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeń
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyznaniu miejsca handlowo-wystawienniczego decyduje
Organizator. Wystawca otrzymuje przepustkę, upoważniającą do wjazdu, poruszania się i ustawienia
stoiska na terenie imprezy. Prosimy o zabranie przepustki ze sobą, ponieważ jej brak wyklucza
możliwość uczestniczenia w.w wydarzeniu.
Postój samochodów na terenie wydarzenia jest możliwy jedynie w czasie montażu - przed
rozpoczęciem wydarzenia ( do godz. 13.00 ) oraz demontażu 30 min. po zakończeniu ostatniego
występu.
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 maja 2022 r., mailem: zenon.czub@ckpolkowice.pl lub
pocztą na adres: Centrum Kultury w Polkowicach, ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice

Uwaga! Potwierdzenie przyznania miejsca handlowo-wystawienniczego nastąpi w terminie
18 maja 2022 r.

do

Mała Gastronomia ( np. gofry, wata cukrowa, popcorn, kukurydza gotowana, hod-dog,
hamburger, lody, napoje )
stanowisko o wymiarach 3x3m
1 dzień – 800 zł
2 dni – 1.000 zł
stanowisko o wymiarach 3x6m
1 dzień – 1.300 zł
2 dni – 2.000 zł
Pozostali wystawcy
stanowisko o wymiarach 3x3m
1 dzień 650 zł
2 dni – 800 zł
stanowisko o wymiarach 3x6m
1 dzień – 1.000 zł
2 dni – 1.300 zł
* podane kwoty są kwotami brutto
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyznaniu miejsca handlowo-wystawienniczego decyduje
Organizator.
Kontakt:
Zenon Czub – tel. 767468828, 602124097, zenon.czub@ckpolkowice.pl

