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KARTA ZGŁOSZENIOWA WYSTAWCY 

Do udziału w JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM 

16 – 18 GRUDNIA 2022. 

ORGANIZATOR: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław. 
 
Uzupełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA należy dostarczyć do 09.12.2022 r. 

 osobiście do Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5 (parter – Centrum 
Informacji Turystyczno-Kulturalnej); 

 pocztą tradycyjną na adres Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 
Jarosław, z dopiskiem na kopercie „Jarmark Bożonarodzeniowy 2022” (obowiązuje data 
wpływu do Organizatora); 

 elektronicznie na adres e-mail: b.strzelec@ckip.jaroslaw.pl  

Dostarczenie karty nie gwarantuje uczestnictwa w Jarmarku Bożonarodzeniowym, a jedynie stanowi o chęci udziału. 

I. Dane Wystawcy: 

Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko:   

Adres: (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)   

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Strona www:  

Imię i nazwisko reprezentanta:  

Tel. kom. reprezentanta:  

II. Opis oferty na Jarmark 

Opis oferty /Prosimy o opisanie stoiska, prowadzonej działalności podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, 

oferowanych produktów/asortymentu: np. rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu, itp. 

 

 

mailto:b.strzelec@ckip.jaroslaw.pl


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU STREFY HANDLOWEJ JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO /16– 18 GRUDNIA 2022/ 

Strona 2 z 4 
 

III. Terminy rezerwacji miejsca wystawienniczego: 

Termin Daty Rezerwacja (X) 

I 16.12.2022 r. – piątek (14.00 – 20.00)  

II 17.12.2022 r. – sobota (14.00 – 20.00)  

IIII 18.12.2022 r. – niedziela (12.00 – 18.00)  

IV. Informacje dotyczące uczestnictwa. 

 

 

 
Zgłaszam chęć skorzystania z opcji: 

 
Zaznaczyć 

(X) 

a) 
zajęcie budki wystawienniczej od organizatora  

– stragan zamknięty o wymiarach 3mx2m (ilość ograniczona, wypełnij  pkt V. ) 

 

b) 
zajęcie powierzchni terenu do 12 m2  

– podać wymiary: szerokość:………………………., głębokość:………………………. 

– zaznaczyć typ: namiot , food truck , inne  (jakie? – w opisie oferty) 

 

 

c) 
zajęcie powierzchni terenu do 50m2 w sektorze z choinkami  

(tylko dla wystawców posiadających w ofercie sprzedaż choinek) 
 

– podać wymiary: szerokość:………………………., głębokość:………………………. 

 

 

 
 

V. Dodatkowa deklaracja. 

W razie braku budki wystawienniczej od organizatora (zaznaczyć właściwe):  

 rezygnuję z uczestnictwa w Jarmarku 

 deklaruje uczestnictwo poprzez zajęcie powierzchni terenu do 12 m2 

    podać wymiary: szerokość:………………………., głębokość:……..…………….…. 

    zaznaczyć typ: namiot , food truck , inne  (jakie? – w opisie oferty) 

VI.  Pozostałe Informacje 

 Zamawiam dostęp do energii elektrycznej (dodatkowo płatne, zaznaczyć właściwe)  TAK   NIE  

 zasilanie jednofazowe (230V), 

 zasilanie siłowe (380V) – rodzaj przyłącza 16A , 32A , 63A  

 

VII.  Zgłaszam chęć dodatkowego udziału w Strefie Handlowej w dniach: 

Termin Daty Rezerwacja (X) 

I 19.12.2022 r. – poniedziałek (9.00 – 16.00)  

II 20.12.2021 r. – wtorek (9.00 – 16.00)  

III 21.12.2021 r. – środa (9.00 – 16.00)  

IV 22.12.2022 r. – czwartek (9.00 – 16.00)  

V 23.12.2022 r. – piątek (9.00 – 16.00)  
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VIII. Oświadczenia i zgody 
 

Po uzyskaniu zgody na uczestnictwo w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022 od 

Organizatora, potwierdzam udział w wydarzeniu i wyrażam zgodę na umieszczenie i 

udostępnienie moich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby publikowania 

materiałów promocyjnych wydawanych przez Organizatorów i Współorganizatorów 

Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022. 

 

.......................................................................... 
/data i podpis/ 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 

i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w Karcie Zgłoszeniowej Wystawcy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

kwalifikacyjnego w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022 oraz oświadczam, iż  

zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO. 

 

.......................................................................... 
/data i podpis/ 

Oświadczam, że posiadam aktualne badania, zezwolenia, certyfikaty, wpisy, itd., niezbędne 

do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z wymaganiami PIH, US, PIP, SANEPIDU, 

BHP, P.POŻ. itp. 

 

.......................................................................... 
/data i podpis/ 

Wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie mojej osoby i stoiska oraz nieodpłatne 

użycie tych wizerunków w celach promocyjnych wydarzenia. 

 

.......................................................................... 
/data i podpis/ 
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Pytania dotyczące organizacji strefy handlowej Jarmarku Bożonarodzeniowego proszę kierować do 

pracownika Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, tel. 883 500 551, email: 

b.strzelec@ckip.jaroslaw.pl  

Karta zgłoszenia nie jest potwierdzeniem udziału w jarmarku. 

Prosimy czekać na potwierdzenie od Organizatora. 
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