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Jarmark św. Dominika 2011
  Gdańsk, 30.07 - 21.08.2011

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA nr ............................................. KOLEKCJONERZY
Dane do faktury:

Nazwa firmy / Uczestnik .................................................................................................................................................................................................
Adres: ul ........................................................................................  kod ..................................  miejscowość .............................................................
tel ........................................................................  faks .............................................................  e-mail .........................................................................
NIP ......................................................................  KRS / REGON ............................................  www ...........................................................................

Osoba odpowiedzialna ............................................................................................................  tel. kom ......................................................................

           Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. nr 144. poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji
  tak      nie        marketingowych od firmy  MTG SA drogą elektroniczną na adres e-mail.

Do Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa należy dołączyć kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej lub KRS

  proszę o wystawienie faktury VAT
  wyrażam zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail

Asortyment na stoisku: � filatelistyka � numizmatyka
� militaria � porcelana

inne....................................................................................................

Zgłaszamy udział w Jarmarku św. Dominika 2011 i zamawiamy:

OPŁATA  EKSPLOATACYJNA Cena netto
za 1 m2 w zł

Ilość Wartość netto w  zł VAT Wartość brutto w zł

Powierzchnia handlowa - tereny zewnętrzne 160 zł 23%

RAZEM OPŁATA EKSPLOATACYJNA X

OPŁATA  TARGOWA (pobierana codziennie na stoisku w drodze inkasa) 23 dni x ................. m2 x 4,50 zł X

OGÓŁEM DO ZAPŁATY X

Warunki płatności:
• 50% wartości brutto opłaty eksploatacyjnej  i opłaty za usługi dodatkowe (wartość umowy) w ciągu 7 dni  po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa

przez MTG,
• pozostałe 50% opłaty eksploatacyjnej i opłaty za usługi dodatkowe do dnia 15.07.2011 r.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych obecnie
i w przyszłości przez MTG SA lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. Ust. Nr 101 z 2002 r.
poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim – w celach promocyjno – handlowych.
         
 tak      nie                                                                                                             ..........................................................................................................        
                                                                                                                                                                                podpis i pieczęć zgłaszającego

Akceptujemy jako obowiązujące nas zapisy Regulaminu MTG SA dla Uczestników Jarmarku św. Dominika 2011 oraz integralne jego części, jakimi
są: Warunki udostępnienia powierzchni określone w  Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa,  Warunki Sprzedaży i Rezerwacji Miejsc oraz Regulamin
Porządkowy.

Gdańsk, dnia ............................................... ................................................................................................
podpis i pieczęć zgłaszającego

Przydzielona lokalizacja (wypełnia Organizator):
1. Stoisko nr ...........................  przy ul. ......................................................  2. Stoisko nr ........................... przy ul. ................................................

3. Stoisko nr ...........................  przy ul. ......................................................  4. Stoisko nr ........................... przy ul. ................................................

Gdańsk, dnia ............................................... ................................................................................................
podpis i pieczęć organizatora
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Jarmark św
                 Gdań

Zobowiązanie
Oświadczam, że jestem kolekcjonerem, tj. osobą prywatną lub instytucją, która gr
dzieła sztuki, pamiątki historyczne, książki, archiwalia, zabytki kultury materialnej, ok
lub ciekawe itp. (np. grafika, ceramika, sztuka ludowa, filatelistyka, filumenistyka)
i zobowiązuję się do sprzedaży na stoisku w czasie Jarmarku św. Domi
kolekcjonerskich zgromadzonych przeze mnie osobiście.

Rodzaj dokumentu upoważniającego do zakupu stoiska wg stawek dla kolekcjo
.....................................................................................................................................

Gdańsk, dnia ............... .................................. ...............
       (po

Regulamin porządkowy

• Jarmark św. Dominika odbywa się w terminie 30.07 - 21.08.2011 r.
• Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do prowadzenia:

działalności handlowej w godz. 1000 - 2000

działalności gastronomicznej w godz. 1000 - 2200.
• Po odbiór identyfikatorów oraz informacje na temat lokalizacji, organizacji, rozliczeń fa

Jarmarku do Biura Obsługi przy ul. Szerokiej. Wszelkie awarie i usterki nale
w Punkcie Serwisowym.

• Odbiór identyfikatorów i kart wjazdowych:
w dniu 29.07.2011 r. - w godz. 1200-1600

w dniu 30.07.2011 r. - od godz. 800.
• Zaopatrzenie stoisk możliwe jest wyłącznie w godzinach 2000 - 945 na podstawie wyda

wjazd na teren Jarmarku.
• Na terenie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów, pod

przez MTG SA, bez prawa do odszkodowania i bez zwrotu poniesionych kosztów 
• Uczestnik Jarmarku może zagospodarować na potrzeby handlu wyłącznie wykupioną p
• Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza.

W przypadku nie uporządkowania zajmowanej powierzchni MTG SA zleci wykonanie p
uczestnika.

• Zabrania się pod rygorem odstąpienia od umowy przez MTG SA bez prawa do odszk
kosztów uczestnictwa:
- wystawiania towarów poza obręb stoiska i umieszczania w ciągach komunikacyjny
- sprzedaży towarów bezpośrednio z kartonów, łóżek polowych itp.

Likwidacja stoisk musi nastąpić w dniu 21.08.2011 do godz. 2200.

pozostałe obowiązujące warunki udziału Regulamin MTG SA:  www.jarma
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