KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w wojewódzkiej imprezie promocyjnej
V Festynie Regionu „Dolnośląska wieś zaprasza”
organizowanego przez DODR we Wrocławiu w dniu 2 lipca 2017 r.
Nazwa wystawcy/ uczestnika*

Adres
ulica, nr domu/ lokalu ……………………………………………………………………………………………………….
miejscowość, kod pocztowy …………………………………………………………………………………………..……
telefon ……………………………………….……… email ………………………………………………………………
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….……….
telefon ……………………………………….……… email ……………………………………………………….……
Proponowany asortyment/ wyposażenie stoiska – krótki opis stoiska

Inne informacje promujące wystawcę/ oferowane produkty – krótki opis

Deklarowana ilość osób obecnych na stoisku -…….. …………… /proszę wpisać/
Własny namiot: /proszę zaznaczyć/
Podłączenie do energii elektrycznej: /proszę zaznaczyć/

TAK





NIE
TAK



NIE



Inne informacje organizacyjne – w tym godz. przyjazdu i rodzaj środka transportu

Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 296 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
DODR we Wrocławiu do celów związanych z udziałem w formie edukacyjnej

............................................
(miejscowość, data)

......................................................................
(pieczątka/ podpis )

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zadanie realizowane przez DODR we Wrocławiu pod nadzorem merytorycznym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Informacje o wystawcy:
1. Imię i Nazwisko / Nazwa:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. Adres:
Miejscowość ...................................................................... Kod pocztowy ...........................................
Województwo .................................... Powiat ..................................... Gmina .....................................
Ulica .............................................................................. Nr domu ............. Nr mieszkania ..................
Telefon ............................. Fax .............................. e-mail .....................................................................
REGON ................................................................ NIP ...........................................................................
3. Forma organizacyjno-prawna: (działalność gosp. / s.c. / sp. z o.o./ inna)
....................................................................................................................................................................

Sąd rejestrowy .............................................................. Nr rejestru ......................................................
4. Osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych

składania

oświadczeń

woli

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Oświadczenie wystawcy
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem organizacyjnym dla imprez plenerowych
organizowanych przez DODR we Wrocławiu oraz że prowadzona przeze mnie podczas imprezy
działalność handlowa czy usługowa będzie zgodna z obowiązującym prawem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodne z ustawą o ochronie danych
osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby organizacji i
promocji Festynu „Dolnośląska Wieś Zaprasza” w przewidzianej przez organizatora formie.

……………...........................................................................
( data i podpis wystawcy )

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zadanie realizowane przez DODR we Wrocławiu pod nadzorem merytorycznym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

