………………………, dnia ……………………
(miejscowość)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W „MIĘDZYGMINNYCH TARGACH
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
1. Wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy
uczestnictwa w „Międzygminnych Targach Przedsiębiorczości”, zwanych dalej Targami.
2. Głównym organizatorem Targów w 2017 roku jest Gmina Pasym reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Pasym – Cezarego Łachmańskiego zwana dalej Organizatorem.
3. Przedsiębiorcy lub osoby prywatne, zwane dalej Wystawcami przystępujące do udziału w Targach
zobowiązane są przestrzegać regulaminu targów będącego integralną częścią niniejszego formularza.
4. Formularz należy wypełnić PISMEM DRUKOWANYM. Wystawcy składają własnoręczne podpisy
na każdej stronie formularza zgłoszenia i regulaminu targów.
5. Dane dotyczące Targów/ deklaracja udziału w dniach*:
Termin
9 września 2017 r.
10 września 2017 r.
Udział w dniach:
Miejsce
Ośrodek Wypoczynkowy „Kalwa”
ul. Polna 83, 12-130 Pasym
Godziny
10:00– 18:00
10:00 – 14:00
6. Dane firmy/osoby zgłaszającej udział w Targach (Wystawcy):
Nazwa firmy
Imię i nazwisko właściciela
Telefon
Dane adresowe firmy
NIP

REGON

Osoba do kontaktu

Nr telefonu

Adres e-mail
Przedmiot działalności
Branża
Imię i Nazwisko
Dane osób reprezentujących
firmę w czasie Targów

*właściwe zaznaczyć X

7. Zamawiane usługi (stoisko, reklama w katalogu)*:
Zamawiam stoisko na Targach o wymiarach:

Nr telefonu

Adres e-mail

do 2 m

2

2

od 2 m do 10 m

2

2

od 10 m do 20 m

Zamawiam miejsce reklamowe w Gazetce Targowej (wymiary gazety
1 moduł
o wymiarach

̴

2 moduły

̴

2

30 cm x 30 cm):

4 moduły

13 cm x 13 cm

8. Usługi dodatkowe (nocleg, wyżywienie)*:
Zamawiam miejsca noclegowe dla osób prezentujących moją firmę na Targach.
8/9 IX

9/10 IX

Ilość miejsc noclegowych

Zamawiam wyżywienie dla osób prezentujących moją firmę na Targach.
9 IX

10 IX

11 IX

Śniadanie szt.
Obiad szt.
Kolacja szt.
Uroczysta kolacja szt.
Śniadanie: …….. szt.

Obiad: ……… szt.

Kolacja: ………. szt.

9. Formularz zgłoszenia udziału w „Międzygminnych Targach Przedsiębiorczości” wraz z regulaminem należy
podpisać, opieczętować i dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, do pokoju numer 8 lub wysłać na
adres e-mail: planowanie@pasym.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Rynek 8, 12-130 Pasym

…………………………….
Podpis i pieczęć Wystawcy

*właściwe zaznaczyć X

………………………………
Podpis i pieczęć organizatora
z datą wpływu formularza

