
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYSTAWCY 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
10-11.12.2022

Organizator: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

Uzupełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA należy dostarczyć do 01.12.2022 r. 
• Osobiście do Domu Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz. 
• pocztą tradycyjną na adres Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz, z 

dopiskiem na kopercie „Jarmark Bożonarodzeniowy 2022” (obowiązuje data wpływu do 
Organizatora); 

• elektronicznie na adres e-mail: rawicz.dk@gmail.com

Dostarczenie karty nie gwarantuje uczestnictwa w Jarmarku Bożonarodzeniowym, a jedynie stanowi 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 Jarmarku;

Opis oferty / Prosimy o opisanie stoiska, prowadzonej działalności podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, 
oferowanych produktów/asortymentu: np. rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu, itp.



III. Terminy rezerwacji miejsca wystawienniczego:

Termin Daty Rezerwacja (X)

I 10.12.2022r. - sobota (10:00 - 18:00)

II 11.12.2022r. - niedziela (10:00-18:00)

IV. Informacje dotyczące uczestnictwa 

Zgłaszam uczestnictwo w Jarmarku poprzez: Zaznaczyć (X)

I zajęcie drewnianego straganu o wymiarach 3m x 2m
 (ilość ograniczona* ) 



II
zajęcie miejsca organizatora – namiot o wymiarach 
6m x 3m 
3m x 3m




III

ustawienie własnego stoiska 
– podać wymiary: 
szerokość:………………………., głębokość:………………………. 
– zaznaczyć typ:
namiot , 
food truck , 
inne  (jakie? – w opisie oferty) 

IV
przygotowanie własnego sektora z choinkami 
– podać wymiary: 
szerokość:………………………., głębokość:………………………. 

w razie braku drewnianego straganu (zaznaczyć właściwe):
 rezygnuję z uczestnictwa 
 deklaruję uczestnictwo w namiocie organizatora: 
6mx 3m 
3m x 3m 
 deklaruje uczestnictwo poprzez ustawienie własnego stoiska do …………m2 
podać wymiary: szerokość:………………………., głębokość:……..…………….…. 
zaznaczyć typ: namiot , food truck , inne  (jakie? – w opisie oferty) 

V. Pozostałe Informacje.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną (zaznaczyć właściwe) 
TAK  NIE  

 zasilanie jednofazowe (230V), 
 zasilanie siłowe (380V) – rodzaj przyłącza 16A , 32A , 63A  

VI. Oświadczenia 

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/ 

Pytania dotyczące organizacji strefy handlowej Jarmarku Bożonarodzeniowego proszę kierować do 
pracownika Domu Kultury w Rawiczu, tel. 793-339-233, email: rawicz.dk@gmail.com

Karta zgłoszenia nie jest potwierdzeniem udziału w jarmarku. 
Prosimy czekać na potwierdzenie od Organizatora. 

mailto:rawicz.dk@gmail.com

