Organizatorzy:
 Małopolska Izba Produktów
Regionalnych, Tradycyjnych i
Ekologicznych
 Krakowskie Biuro Festiwalowe
Biuro Organizacji Święta Chleba
ul. Lwowska 17/4
30-548 Kraków
Tel.: 501 717 488

XV Święto Chleba

8, 9,10 czerwca 2018

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Nr

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Pełna nazwa firmy Wystawcy (do faktury VAT)

Ulica:

Kod pocztowy:

Nazwisko przedstawiciela, tel. kontaktowy, e-mail:

Miasto/Miejscowość:

Województwo:

Regon:

NIP:

Zamawiamy:
Stoisko promocyjne w formie zadaszonego kiosku o pow. wewn. 2 x 3 m, wyposażone w regał, ladę
wystawienniczą gniazdko elektryczne 220V, oświetlenie oraz parasol słoneczny w kolorze ecru, usytuowane na
Placu Wolnica podczas trwania Święta Chleba. Oznakowanie stoisk jednolitymi tablicami z nazwą firmy i
logotypem (wymiary200x600) umieszczonym na kiosku zapewnia Organizator. Logotyp w formacie eps, ai, indd
lub psd) dostarcza Wystawca wraz ze zgłoszeniem.
Informujemy Wystawców planujących uczestnictwo w trzech dniach trwania Święta, że stoisko jest objęte
ochroną w nocy z 8 na 9, 9 na 10, 10 na 11 czerwca 2018, którą zapewnia Organizator.
Stoisko jest przystosowane do prowadzenia sprzedaży. Wystawcy ponoszą koszty opłaty targowej oraz są
odpowiedzialni za prowadzenie sprzedaży zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi (VAT).
UWAGA!
Organizator nie dopuszcza możliwości wystawiania przed stoiskiem żadnych oznakowań wizualnych w postaci banerów, rol-upów,
potykaczy itp.
Opłata za uczestnictwo (trzy dni)
Producenci produktów regionalnych i tradycyjnych z Małopolski:

850 zł netto
Piekarze - 650 zł netto
Pozostali uczestnicy wg stawek umownych
Upoważniamy Organizatora - stowarzyszenia do wystawienia faktury
VAT bez naszego podpisu.

Suma netto
23% VAT
Kwota brutto zł

Wraz z niniejszym Zgłoszeniem Wystawca jest zobowiązany do przesłania kopii protokołu odbioru zakładu produkcyjnego
przez Stację Sanepid oraz potwierdzenie dopuszczenia środka transportu do przewozu art. spożywczych. Brak ww.
dokumentów skutkuje niemożnością prowadzenia sprzedaży produktów w czasie Święta

Pieczęć firmy wystawcy

Podpis/Podpisy osób uprawnionych do
zawierania umów

Miejscowość i data

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 20 maja 2018. Zgłoszenia wraz z dokumentami
sanitarnymi wypełnione pismem maszynowym lub drukiem oraz potwierdzeniem zapłaty na
konto Izby 60 1240 1431 1111 0010 1005 7903 prosimy nadsyłać e-mailem na adres:
joanna.jakubowska.lazecka@gmail.com

