FESTIWAL
ZDROWIA I COOLTURY
16-17 czerwca 2018 r.
Lądek-Zdrój

ORGANIZATOR
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój
NIP: 8810003112
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
o /Lądek-Zdrój
Nr konta: 62 9588 0004 3900 3001 2000 0010
KOORDYNATOR: Tomasz Pawlęga
tel. +48 74 8146 562, ckirpromocja@ladek.pl

UMOWA - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Lądek-Zdrój dnia…………….2018 r.
Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną (skan) na
adres ckirpromocja@ladek.pl do dnia 31.05.2018 r., oryginał karty należy dostarczyć drogą
pocztową lub osobiście na adres Organizatora - Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój do dnia
8.06.2018 r. (jeśli karta nie została wcześniej przesłana drogą elektroniczną)
lub do dnia 16.06.2018 r. (jeśli karta została przesłana drogą elektroniczną).
Zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania miejsc.
Nazwa i adres wystawcy
(dane do faktury VAT)

NIP
Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż adres wystawcy)

Osoba upoważniona do kontaktu z
organizatorem
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Dane osób obecnych na festiwalu z ramienia
wystawcy - upoważnionych do obsługi stoiska,
warsztatów, prelekcji
Produkty/usługi prezentowane podczas
festiwalu.

Koszt uczestnictwa stanowi opłatę rezerwacyjną, opłatę za przygotowanie stoiska i usługi
dodatkowe (zgodnie z poniższym zapotrzebowaniem), opiekę nad wystawcą od dnia zawarcia
umowy do zakończenia festiwalu.
Zgłaszam zapotrzebowanie (właściwe zaznaczyć X)
Udostępnienie przestrzeni wystawienniczej, plenerowej, bez
zadaszenia, o wymiarach max 3m x 3m.
Udostępnienie przestrzeni wystawienniczej, ze stołem i
krzesłami.
Udostępnienie przestrzeni wystawienniczej kompletnej:
stół, krzesła, zadaszenie, prąd (stanka).
Dostęp do energii elektrycznej.
Kolportaż materiałów reklamowych Wystawcy w dniach
16-17 czerwca 2018 r. na terenie festiwalu.
Dodatkowe zapotrzebowanie:
Dodatkowe krzesła, stoły, przestrzeń wystawiennicza itp.

Koszt

□

TAK

100 zł brutto

□

TAK

150 zł brutto

□

TAK

200 zł brutto

□
□

TAK
TAK

50 zł brutto

□

TAK

do uzgodnienia z
organizatorem

20 zł brutto

…………………………………………………………………………………………

Warunki uczestnictwa:





Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa we wskazanym terminie.
Wpłacenie opłaty za stoisko w terminie 7 dni od podpisania karty zgłoszenia uczestnictwa, zgodnie
ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty
wpłynięcia opłaty na konto Organizatora.
Akceptacja regulaminu Festiwalu.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji Festiwalu Zdrowia i Cooltury 2018.

Miejscowość i data …………………………………….

……………………………………….
Podpis i pieczęć wystawcy

