KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
na Toszecki Jarmark Adwentowy – 10 grudnia 2016 r. (sobota)

Imię i nazwisko wystawcy / nazwa firmy

Adres zamieszkania / siedziby firmy

Telefon
Faks
E-mail
Prezentowany asortyment
(należy wymienić, np.: miód, bombki,
szydełkowe anioły, przedmioty zdobione
techniką decupage, pierniki, figurki
ceramiczne, zabawki ludowe itp.)
Deklarowana powierzchnia
(lada w drewnianym domku ma wymiary
ok. 200 cm x 60cm i 200 cm x 80 cm)

Cały domek

½ domku

/zaznaczyć odpowiednie pole znakiem „X”/

Wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY należy przesłać/dostarczyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2016 r. w jeden ze wskazany poniżej sposób:
 pocztą na adres: Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek
 osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 6, parter)
 faksem na numer: 32 237-80-20
 drogą elektroniczną na adres: zrp@toszek.pl

Podpisując niniejszą kartę zgłoszenia akceptuję poniższe warunki uczestnictwa w Toszeckim Jarmarku
Adwentowym. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie moich danych
osobowych do celów związanych z promocją Jarmarku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

………………………………………….
Czytelny podpis Wystawcy

Ze względu na ograniczoną liczbę stoisk Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń. Samo
przesłanie karty nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Jarmarku! Prosimy o dołączenie zdjęć asortymentu do zgloszenia. O uczestnictwie w Jarmarku Organizator poinformuje zgłaszających w terminie do dnia
02.12.2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA w Toszeckim Jarmarku
Adwentowym -10 grudnia 2016 r. (sobota)
1. Handel odbywa się wyłącznie w domkach wystawienniczych udostępnionych
i wskazanych przez Organizatora. Zabrania się zewnętrznego obudowywania
i plakatowania domków (np. poprzez wywieszanie banerów, plakatów) oraz
wystawiania samodzielnych stoisk.
2. Za udział w Toszeckim Jarmarku Adwentowym przewidziana jest opłata w kwocie
28,00 zł, która będzie pobierana w dniu wydarzenia.
3. Na terenie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów.
4. Sprzedawane i wystawiane podczas Toszeckiego Jarmarku Adwentowego
produkty powinny przede wszystkim nawiązywać do tematyki świątecznej,
tj. ozdoby świąteczne, choinkowe, rękodzieło, regionalne produkty spożywcze
i mała gastronomia. Organizator dopuszcza wyłącznie wyroby rękodzieła
artystycznego i ludowego, rzemiosła oraz produkty spożywcze wyrabiane
metodami tradycyjnymi.
5. Sprzedaż grzanego wina i okazyjnych kubków do grzańca odbywa
się po jednakowej, ustalonej uprzednio z Organizatorem cenie.
6. Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:
- zajęcia i przygotowania stoiska nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem
Jarmarku, tj. o godz. 14:00 i obecności w czasie jego trwania do co najmniej
godz. 20:00,
- utrzymywania czystości wokół stoiska w trakcie i po zakończeniu Jarmarku,
- przestrzegania wydawanych poleceń porządkowych przez Organizatora i służby
porządkowe,
- zgodnej z przepisami prawa sprzedaży asortymentu, w tym rozliczania z
Urzędem Skarbowym i wprowadzania do obrotu żywności oraz alkoholu.
7. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga Organizator.

