Załącznik nr 5
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku
Przysiek, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 611 09 04, fax 56 611 09 05
przysiek@kpodr.pl, www.kpodr.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2017 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni”
Przysiek, 9 września 2017 roku
STOISKA HANDLOWE
(w tym produkty lokalne i rękodzieło)
Imię i nazwisko / nazwa firmy:
...................................................................................................................................................................................
Adres:
ulica, nr domu ....................................................................................................................................................
miejscowość i kod pocztowy .............................................................................................................................
telefon ....................................................... e-mail .............................................................................................

Prezentacja działalności
Krótki opis oferty handlowej:
....................................................................................................................................................................................
PROSIMY O ZAREZERWOWANIE (zaznaczyć właściwy kwadrat):








stoisko standardowe (teren zielony 3 x 3 m) ....................................................................... 75 zł (brutto)
2 stoiska standardowe (teren zielony 6 x 3 m) .................................................................... 150 zł (brutto)
3 stoiska standardowe (teren zielony 9 x 3 m) .................................................................... 250 zł (brutto)
podłączenie do prądu o napięciu 230 V .............................................................................. 25 zł (brutto)
proszę podać podłączane urządzenia elektryczne lub zapotrzebowanie mocy w KW ..............................
uwagi ..........................................................................................................................................................
razem ..................... zł brutto

Fakturę proszę wystawić na ......................................................................................................................................
..................................................................................................................... NIP .......................................................

–

–
–
–
–
–

UWAGI:
Należność można uiścić na miejscu – w dniu imprezy, lub przedpłatą na konto bankowe (w tym przypadku należy okazać
dowód wpłaty).
KONTO: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku
BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
O uczestnictwie w festynie decyduje kolejność zgłoszeń oraz oferowany asortyment (pierwszeństwo mają produkty
lokalne i rękodzieło).
Organizator nie zapewnia stolików, krzeseł ani namiotów.
W przypadku niezajęcia stoiska do godz. 10.00 i niepoinformowania Organizatora o spóźnieniu miejsce handlowe zostanie
przekazane innej oczekującej firmie.
W terminie do 1 września br. włącznie Wystawcy zostanie przekazana telefonicznie informacja o przyznaniu stoiska
handlowego.
Na stoisku należy stosować urządzenia i przewody elektryczne zgodnie z normami i przepisami BHP.

Data

Podpis / pieczęć

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

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

Kontakt:
Piotr Stelmaszak, tel. 601 664 415, e-mail: piotr.stelmaszak@kpodr.pl, lub sekretariat, tel. 56 611 09 04

