
KARTA ZGŁOSZENIA
Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich 
Wielkanoc 
Świeradów-Zdrój 2020

TERMIN JARMARKU – 28 marca 2020 r.

ORGANIZATOR JARMARKU:
Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji 
Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Informacja dla wystawców tel. 75 71 36 482,
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mail’ową na adres:  
it@swieradowzdroj.pl

Przesłanie karty nie zobowiązuje do uczestnictwa w 
Jarmarku Wielkanocnym, a jedynie stanowi o chęci 
udziału.

Organizator nie zapewnia dostępu do prądu.

Imię i nazwisko 

Adres

Nr telefonu

e-mail

Nazwa firmy

Charakterystyka asortymentu: Prosimy o dokładne opisanie i podanie asortymentu: rodzaj, produkcja 
własna lub kraj pochodzenia produktu. (podstawa do weryfikacji) 

Rezerwuję stół składany wystawienniczy (180x70cm) :   …………………. szt. 
Uwaga: deklaracja rezerwacji stołów nie jest jednoznaczna z ilością stołów przyznanych przez Organizatora.

Posiadam własny stół o wymiarach…………………………………………….... 
   
Ilość osób obsługujących stoisko:  …………………………………………………

Kartę Zgłoszenia należy wysłać e-mail’em do 19.03.2020 r.  wraz ze zdjęciem oferowanych wyrobów. Na podstawie Karty
Zgłoszenia  Organizator  dokonuje  weryfikacji  asortymentu  dopuszczając  lub  nie  do  sprzedaży  podczas  Jarmarku.  Po
wyznaczonym terminie  Organizator potwierdza udział  w Izerskim Jarmarku Rękodzieła  i  Sztuk Wszelakich Wielkanoc
Świeradów-Zdrój 2020, a Zgłaszający zostaje Uczestnikiem Jarmarku. 
Podpisując zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do
realizacji procesu weryfikacji, w celach prowadzenia korespondencji, wprowadzenia danych osobowych do bazy danych i
ich wielokrotnego przetwarzania obecnie i w przyszłości przez Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
Stacja Kultury oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim – w celach informacyjnych i promocyjno – handlowych na
podstawie zgłoszeń, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). Przyjmuję do wiadomości, że istnieje możliwość aktualizacji
lub usunięcia danych osobowych. Dostęp do danych jest możliwy drogą e-mail na adres: ido@swieradowzdroj.pl.

Data zgłoszenia                                                                                                                                                                       podpis Zgłaszającego


