KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
KRAINA MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCA - VIII OLECKIE ŚWIĘTO MLEKA I MIODU

Termin: 7 sierpnia 2022 r. (niedziela), godz. 12:00-18:00, rozstawianie stoisk od 10:00
do 11:30
Miejsce: Plac Wolności, 19-400 Olecko
DANE WYSTAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa wystawcy:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Prezentowane wyroby:

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWCZEJ:
▪ Uczestnictwo w wydarzeniu „Kraina mlekiem i miodem płynąca - VIII Oleckie Święto
Mleka i Miodu” jest płatne i wynosi 25,00 zł. W opłacie zawarte jest zajęcie powierzchni,
korzystanie ze sprzętu Organizatora, czyli stołów i krzeseł.
▪ Opłatę za udział w wydarzeniu proszę przesłać na nr konta PKO BP S.A. O/OLECKO 26
1020 4724 0000 3802 0007 4880 do 1 sierpnia 2022 r.
▪ Opłata za korzystanie z energii elektrycznej wynosi 10,00 zł.
▪ Z opłat zwolnione są placówki oświatowe i stowarzyszenia.

Powierzchnia wystawiennicza (proszę
zaznaczyć):
Stoisko własne

Długość (m):

Szerokość (m):

□
Namiot/Stoisko handlowe Organizatora *
□
*ilość miejsc wystawienniczych
pod namiotami Organizatora jest ograniczona.

Wydarzenie „Kraina mlekiem i miodem płynąca – VIII Oleckie Święto Mleka i Miodu”
jest realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w konkursie „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalna, tradycyjną,
lokalną i regionalną województwa warmińsko – mazurskiego 2022 r.”

REZERWACJA SPRZĘTU ORGANIZATORA ORAZ ZAPOTRZEBOWANIE NA PRĄD:
Sprzęt Organizatora (proszę zaznaczyć):
Rezerwuję stół

Proszę wskazać ilość sztuk:

□
Rezerwuję krzesło

□
Zgłaszam zapotrzebowanie na prąd*

□
*wystawca zobowiązany jest do
wyposażenia stoiska we własne
przedłużacze, listwy zasilające.
▪ Przygotowanie stoisk wystawowych możliwe w dniu wydarzenia po uzgodnieniu z
Organizatorem.
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ:
▪ Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie Kart Zgłoszeniowych.
▪ Kartę oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za udział należy dostarczyć osobiście do
Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3 19-400 Olecko, pok. nr 8, tel. 87 520 19 50
lub na adres e-mailowy ebrodowska@olecko.eu nie później niż do 20 lipca 2022 r.
▪ Przesłanie Karty Zgłoszenia nie jest wiążące z uczestnictwem w VIII Oleckim Święcie
Mleka i Miodu, a stanowi jedynie o chęci wzięcia udziału.
▪ O przyjęciu zgłoszenia decyduje rodzaj asortymentu zgodnego z charakterem i celem
wydarzenia.
▪ Zakwalifikowani wystawcy otrzymają potwierdzenie drogą mailową lub telefonicznie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.,
dalej: RODO.
Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć podczas konkursu oraz na wykorzystanie
dokumentacji fotograficznej do celów promocyjnych Urzędu Miejskiego w Olecku
(Facebook, strona www, etc.).

Miejscowość i data

Podpis
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