Karta zgłoszenia wystawcy na

FESTYN ŚWIĄTECZNY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
4-5.12.2021 r.
Imię i Nazwisko wystawcy / nazwa firmy

Adres zamieszkania / siedziba firmy

Telefon kontaktowy, E-mail

Prezentowany asortyment (np. choinka,
bombki, ozdoby świąteczne)

Czy wystawca posiada namiot, stół itp.
Czy konieczne jest podpięcie do prądu?

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA WYDARZENIA
W KAŻDYM MOMENCIE, BIEŻĄCE KOMUNIKATY BĘDĄ ZAMIESZCZONE
NA FB MOKIS PYSKOWICE ORAZ WWW.MOKIS.PYSKOWICE.PL
Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wystawcy należy dostarczyć do dn. 26.11.2021r., osobiście
do sekretariatu MOKiS, listownie (Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27,
44-120 Pyskowice) bądź drogą elektroniczną na adres: mokis@mokis.pyskowice.pl
Podpisując niniejszą kartę zgłoszenia akceptuję poniższe warunki uczestnictwa w Kiermaszu Świątecznym.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych
z promocją Kiermaszu Świątecznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm. )

….…..………………………………………….……
(Czytelny podpis wystawcy)

WARUNKI UCZESTNICTWA
W FESTYNIE ŚWIĄTECZNYM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
4-5.12.2021r.
1. Festyn Świąteczny Świętego Mikołaja odbędzie się 4-5 grudnia 2021r. na placu przy kościele
pw. Św. Mikołaja. Organizatorami wydarzenia są Samorząd Pyskowic, Parafia Św. Mikołaja, Miejski
Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach.
2. Wystawca, chętny do uczestnictwa w Festynie Świątecznym Świętego Mikołaja, zobowiązany jest do
dostarczenia do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach wypełnionej karty zgłoszenia
oraz min. 2 zdjęć asortymentu. Ww. należy dostarczyć do 26.11.2021r. O zakwalifikowaniu się na
Festyn Świąteczny Świętego Mikołaja - MOKiS poinformuje do 30.11.2021r.
3. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu może zapewnić podstawowe wyposażenie (przestrzeń pod
wspólnym namiotem/namiot – ograniczona liczba miejsc, stół plenerowy, krzesło, oświetlenie)
Z powodu ograniczonej przestrzeni wystawienniczej zachęcamy do przyjazdu z własnym namiotem!
4. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do utrzymywania czystości na stoisku
w trakcie kiermaszu oraz pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty po zakończeniu.
5. Sprzedawane i wystawiane produkty na kiermaszu świątecznym powinny nawiązywać do
tematyki świątecznej.
6. Wystawiający zobowiązuje się do prowadzenia działalności w trakcie godzin trwania imprezy
(szacunkowe godziny: 15.00-20.00).
7. Wystawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie
trwania kiermaszu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym
wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi kiermaszu.
9. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Festynie Świątecznym Świętego Mikołaja rozstrzyga
organizator.
10. Wystawiający zobowiązany jest do uiszczenia ewentualnej opłaty targowej na rzecz Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach (w dniu imprezy).

