„PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
- KIERMASZ WALENTYNKOWY”
KINOTEATR „RONDO” 16 LUTEGO 2014 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Pełna nazwa wystawcy:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
rodzaj działalności: non-profit; komercyjna /prosimy o podkreślenie właściwej /
2. Dokładny adres oraz NIP
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy uczestnika
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Proponowany asortyment i wyroby (określone w regulaminie pkt.8)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…

5. Wielkość stoiska
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Uwaga: wystawca musi posiadać własne stoisko o wymiarach nie większych niż 2m x 2m.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 24 stycznia 2014 r. na adres:
Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
lub e-mail: pomorze@chdk.pl, tel./fax. (56) 686-48-08
Podpisując niniejsze zgłoszenie akceptuję Warunki Uczestnictwa i Regulamin kiermaszu
„Przez żołądek do serca - kiermasz walentynkowy”. Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji jarmarku
przez Chełmiński Dom Kultury, w Chełmnie oraz Urząd Miasta Chełmna, jako organizatora oraz w przypadku
zakwalifikowania do udziału wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych do publicznej wiadomości
(zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926
ze zm). Wyrażam zgodę na publikację medialną mojego wizerunku
i artykułów wystawianych na moim stoisku.

...................................
Miejscowość i data

…………............................
Pieczęć i podpis wystawcy

„PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
- KIERMASZ WALENTYNKOWY”
KINOTEATR „RONDO” 16 LUTEGO 2014 r.
Warunki Uczestnictwa i Regulamin
Impreza nosi nazwę: „PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA - KIERMASZ WALENTYNKOWY” w dalszej części
wymieniany jako Kiermasz. W trakcie kiermaszu odbędą się pokazy i degustacje promujące ideę
warsztatów kulinarnych „Alchemia i Amory w Kuchni”, które odbędą się w Hotelu „Centralnym”. W
ramach kiermaszu zaprezentują się też uczestnicy konkursu gastronomicznego organizowanego 15
lutego przez Zespół Szkół Kształcenia Praktycznego w Grubnie przy współudziale Towarzystwa
Przyjaciół Dolnej Wisły. W czasie prezentacji wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze"
1. Organizatorem kiermaszu jest: Chełmiński Dom Kultury,
ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, tel./fax. 56-686-48-08; sekretariat@chdk.pl.
2. Kiermasz odbywać się będzie w dnia 16 lutego 2014 r.
3. Kiermasz ma charakter promocyjno - handlowy, ma za zadanie prezentować kulinarne bogactwo
a także rękodzieło i inne formy tradycyjnej aktywności kulturalnej regionów województwa Kujawsko
- Pomorskiego.
4. Organizator udostępnia Wystawcom miejsce pod własne stoisko w holu kinoteatru „Rondo”,
w Chełmnie w godz. 09.00-14.00 w dniu 16.02.2014 r. Ustawianie stoisk w dniu kiermaszu, w
godz. 07.00 – 09.00. Istnieje możliwość ustawienia stoiska własnego na zewnątrz, przed „Rondem”
5. W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy:
 wytwórcy produktów lokalnych i regionalnych,
 prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych,
 właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz rolnicy,
 rzemieślnicy.
6. Sprzedawane i wystawiane produkty muszą nawiązywać do tematyki walentynkowej i powinny
być zgodne z asortymentem podanym w zgłoszeniu.
7. Organizator nie odpowiada za:
 formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.
 wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób
niezgodny z prawem o obrocie artykułami rolno - spożywczymi.
8. Warunkiem uczestnictwa w kiermaszu jest dostarczenie karty zgłoszenia, którą należy przesłać
do dnia 24 stycznia 2014 r. na adres:
Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
lub e-mail: pomorze@chdk.pl, tel./fax. 56-686-48-08
Osoba do kontaktu: Sławomir Wyrosławski tel. 531-314-956 od godz. 12:00 do 16:00
ILOŚĆ MIEJSC NA KIERMASZU JEST OGRANICZONA.
Organizator decyduje o wyborze stoisk dopuszczonych do udziału w imprezie.
9. Warunkiem rozstawienia stoiska jest dostarczenie zgłoszenie w terminie, przyjęcie go przez
Chełmiński Dom Kultury, otrzymanie informacji zwrotnej od organizatora o dopuszczeniu do udziału
w imprezie i uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł netto od stoiska. Wpłat dokonujemy po otrzymaniu
potwierdzenia od Organizatora. Kopię dowodu wpłaty prosimy załączyć do karty zgłoszenia, a
oryginał zabrać ze sobą na Kiermasz. Wpłaty nie będą przyjmowane w dniu Jarmarku.
10. Wpłaty na konto Chełmińskiego Domu Kultury:
Bank Spółdzielczy w Chełmnie 56 9486 0005 0000 0361 2000 0018

11. Postanowienia końcowe:
 Wystawca uczestniczący w kiermaszu ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa.
 Przyjazd na koszt własny uczestnika – Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów
transportu. Wystawca powinien być ubezpieczony.

Zapraszamy serdecznie

