Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak

KARTA ZGŁOSZENIA DLA PRODUCENTÓW MATERIAŁU
SZKÓŁKARSKIEGO I KWIATÓW
XX Święto Róż – Końskowola 16 lipca 2017 r.
Nazwa instytucji (firmy) ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................................
Telefon, fax ............................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakt z organizatorem, telefon (wypełnić obowiązkowo)
................................................................................................................................................................
Oferta wystawiennicza firmy (branża-krótka charakterystyka oferty):
..................................................................................................................................................................
Jesteśmy zainteresowani udziałem w XX Święcie Róż w Końskowoli
- zamawiamy:
 stoisko na terenie otwartym o długości ............ m;
 stoisko w boksie ……………………. szt.
OPŁATA - 100 ZŁ BRUTTO ZA BOKS lub 100 zł za 3 mb na terenie otwartym
płatne przelewem na konto lub w kasie GOK do 3.07.2017 r.
NIP ……………………………….

Proszę o fakturę TAK / NIE

Informacje dodatkowe:
1. Zgłoszenie prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.07.2017 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli
ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola
lub faxem na numer 81 881 62 69
2. Informacji udzielamy pod nr tel. 81 881 62 69 lub 81 889 23 39.
Wpłatę za powierzchnię handlową należy dokonać do dnia 3.07.2017 na konto:
BS w Końskowoli nr konta: 11 8741 0004 0000 2248 2000 0010 z dopiskiem „XX Święto Róż”.
Oświadczam, że upoważniam GOK do wystawienia faktury bez składania podpisu osoby
uprawnionej z naszej strony. W załączeniu potwierdzenie wpłaty. Rezygnacja z uczestnictwa po
wpłacie należności do dnia 4 lipca do godziny 10:00 upoważnia organizatora do potrącenia 50% od
wniesionej sumy. Po tym terminie zwrot wpłaty nie przysługuje.

Data ………………………

Imienna pieczęć i podpis zgłaszającego

Warunki udziału w XIX Święcie Róż 2017:
1. O przydziale miejsc podczas XX Święta Róż w Końskowoli w roku 2017 będzie decydować
kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości wyboru miejsc handlowych przez zainteresowane
firmy.
2. GOK poinformuje firmę w przypadku braku miejsc w terminie 7 dni od wpłynięcia
zgłoszenia. GOK zastrzega sobie prawo rezygnacji z udziału wystawców bez podania
przyczyny.
3. GOK nie wyraża zgody na podnajem ani użyczanie powierzchni innej firmie niż podana na
zgłoszeniu.
4. GOK informuje, iż wystawcy mają możliwość rozłożenia stoisk w dniu 16 lipca 2017 r.
w godz. 7.00-11.00. Teren Święta Róż jest chroniony przez Agencję Ochrony w terminie
7.07.2017 r. od godz. 13.00 do zakończenia imprezy.
5. Wystawcy są zobowiązani do usunięcia samochodów z placu wystawy do godz. 11.00.
6. Zapłatę należności za zamówioną powierzchnię wystawienniczą należy dokonać przelewem
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.07.2016 r. na konto:
Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli
BS w Końskowoli 11 8741 0004 0000 2248 2000 0010
W treści przelewu konieczny dopisek: XX Święto Róż
7. Wzięcie udziału w Święcie jest możliwe wyłącznie po wpłynięciu wpłaty na konto GOK.
Fakturę wystawimy po otrzymaniu wpłaty. Nie opłacenie stoiska w terminie powoduje
automatyczne wykreślenie z listy wystawców i sprzedaż miejsca kolejnemu
zainteresowanemu, który natychmiast opłaci miejsce.
8. Organizator nie zwraca opłaty za miejsce wystawowe w przypadku nieobecności na XX
Święcie Róż 2017.
9. Wypełnienie poniższej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków
udziału.

