
ZGŁOSZENIE 
 

Niniejszym zgłaszam udział w  ………………………………………………………………………………….. 

 

w dniach        miejsce imprezy 

 

 

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

 

Nazwa firmy / nazwisko właściciela lub reprezentanta - funkcja................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................................................... 

 

Adres: ............................................................................................................................................................................. 

 

......................................................................................................................................................................................... 

 

Regon: ........................................................................ NIP: ........................................................................................... 

 

Adres email: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Nr konta bankowego 

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

 

Imię, Nazwisko i telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za stoisko:  

 

………………………………………………………... 

Samochód, którym będzie dostarczany  towar na targi – NR REJ………………………………………….. 

 

Asortyment ( prosimy o dokładne wyszczególnienie oraz podanie następujących danych: czy to jest produkcja 

masowa czy rękodzieło, kraj pochodzenia): 

 

 

ASORTYMENT RODZAJ PRODUKCJI KRAJ POCHODZENIA 

PODCZAS KIERMASZU 

WYKONYWAĆ BĘDĘ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

    

Zgłaszam ogólne zajęcie terenu pod punkt handlowy: kiosk .............. m2+powierzchnia przed kioskiem .............. m2   

Zamawiam niżej wymienione urządzenia dodatkowe lub zgłaszam własne (zgodne z zasadami udziału) 

 

1….......................................  2.........................................  3..........................................   4..........................................  

Nie wolno zabudowywać urządzeń dodatkowych typu wozy, sanie, wiaty! 

Oświadczam, że zapoznałem/ liśmy się z zasadami udziału i przyjmuję /my je do wiadomości i stosowania, a w 

przypadku wyłączenia z udziału w Kiermaszu z powodu nie przestrzegania obowiązujących zasad nie będę wnosił 

żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora i Wykonawcy imprezy. 

Jednocześnie oświadczam, że sprzedawane artykuły stanowią moją /naszą własność i nie są obciążone na rzecz osób 

trzecich. 

Akceptuję koszt udziału w wysokości .......................................... zł netto +23%VAT + opłata dodatkowe  

(dzierżawna i targowa) oraz opłaty za urządzenia dodatkowe 

 

Konto bankowe:  MILLENNIUM BANK S.A.    08 1160 2202 0000 0003 4137 0529 
 

 Załączniki: 

  1/. Wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji – z aktualną adnotacją o ważności 

( 3 miesiące )  

  2/. Decyzja w sprawie nadania NIP - oryginał do wglądu. 

  3/. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – oryginał do wglądu. 

  4/. Wykaz  urządzeń elektrycznych wraz z zapotrzebowaniem mocy (dotyczy gastronomii). 

     5/. Projekt lub zdjęcie własnego stoiska, urządzenia dodatkowego ( jeżeli kontrahent korzysta z niego – dotyczy     

          przede wszystkim gastronomii ) 

  6/. Weksel in blanco 

  7/. Deklaracja wekslowa 

  8/. ............................................................................................................................................................... 

  9/. ............................................................................................................................................................... 

10/. ............................................................................................................................................................... 

 

Kraków, dn. .............................                                                                              (pieczęć i podpis) 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARTIM SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Gertrudy 14., w celu obsługi 

zgłoszeń, umów (telefonicznie, poprzez  e-mail, pisemnie), a także w celach marketingowym, rachunkowym i 

prawnym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami 

danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, księgową i prawną. 

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane  do ew. odwołania 

zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych  

i w stosunku do niego. 

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

Kraków, dn………………………….. 

 

                         (podpis) 


