
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - JARMARK PODCZAS ŚWIĘTA PANIAGII 03.05.2021 

 
Zgłaszający:……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                   
Pełna nazwa firmy 
Adres: ul…………………............………………kod…………………………………miejscowość…………………………………………………………. 

NIP…………………………………………..REGON……………………………www…………………………………..……………………………... 

tel……………………………………………..faks………………………..……..e-mail……………………………………………………………....... 
 
Adres do korespondencji:…………………………… ……………………………………………………………………………………………… 

Adres strony internetowej/strony Facebook: ……………………………………………………………………………………………… 

Osoba reprezentująca:…………………………………………………………………………tel. kom..……………………..…………………. 
 
 
Prosimy o dokładne opisanie asortymentu. Proszę dołączyć zdjęcia asortymentu do 
zgłoszenia. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Powierzchnia wystawiennicza:3x2 [m] *     Inna*         ………… (w miejscu kropek należy wpisać 
wymiary stanowiska) 
 
Powierzchnia wystawiennicza udostępniany wystawcy wynosi 3x2 m. Jeśli zapotrzebowanie 
na powierzchnie jest mniejsze niż przewidywane prosimy o wpisanie faktycznego wymiaru 
stanowiska. W wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość udostępnienia większej 
powierzchni, ale tylko wówczas, gdy Wystawca będzie miał do zaprezentowania 
odwiedzającym wyjątkowo atrakcyjną ofertę oraz warunki powierzchniowe pozwolą na to.  
W tym przypadku również prosimy o wpisanie deklarowanej powierzchni w zgłoszeniu. 
 

* w miejscach oznaczonych  należy wybrać jedną z dwóch opcji zaznaczając kwadracik krzyżykiem 
 
W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji 
lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym z przyczyn niezależnych od organizatora, wystawca 
wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy deklaruje również chęć uczestnictwa w 
wydarzeniu w formule online. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. ProAktyw gwarantuje poufność wszelkich danych osobowych udostępnianych przez 
zgłaszających się w czasie trwania wydarzenia. W stosunku do danych osób wskazanych do 
kontaktu mają zastosowanie przepisy określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 
TAK**                                    NIE** 

 
 
……………………………………    …….………………………………………… 
      Data zgłoszenia        Podpis i pieczęć 
zgłaszającego 
 
** w miejscach oznaczonych tak lub nie właściwe znaczenie oznacz zaznaczając kwadracik krzyżykiem. Brak 
zgody skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia i uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji. 
 
Własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy należy wysłać e-mailem na adres: 
jarmarknapaniadze@gmail.com.  Na podstawie Formularza Zgłoszeniowego Organizator dokonuje weryfikacji 
asortymentu dopuszczając lub nie do sprzedaży podczas Jarmarku. Po dokonaniu akceptacji Organizator 
przesyła e-mailem dokumenty do podpisania przez Zgłaszającego. Po otrzymaniu od Zgłaszającego podpisanych 
ww. dokumentów i spełnieniu wszystkich warunków Organizator potwierdza udział w Jarmarku, a Zgłaszający 
zostaje Uczestnikiem Jarmarku. 


