
 

ZGŁOSZENIE WYSTAWCY 
Jarmark Forteczny - Kłodzko, 9-11. sierpnia 2019 

Pełna nazwa wystawcy 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy 

 

Adres zamieszkania 
kod, miejscowość, ulica, nr domu, 

województwo 
 

Telefon  

E-mail  

ASORTYMENT, WYROBY 
proszę wpisać jakiego rodzaju produkty będą 

prezentowane na stoisku 
 

Osoba do kontaktu  

Czas trwania ekspozycji  Rodzaj stoiska  

 9.sierpnia  stoisko organizatora /cały domek/  

10.sierpnia  stoisko organizatora /pół domku/  

11.sierpnia  własne stoisko wystawiennicze /namiot/
 

o pow. …... 

    

UWAGA! organizator nie zapewnia prądu 
 

Wystawców zainteresowanych udziałem w Jarmarku Fortecznym prosimy o przesłanie formularza 
zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2019 r.  

1. faxem na numer tel.74 867 40 62  
2. e-mailem na adres: i.uryga@um.klodzko.pl (tylko w przypadku zeskanowania wypełnionego

i podpisanego ZGŁOSZENIA WYSTAWCY) 
3. pocztą na adres: Urząd Miasta w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 1 

z dopiskiem: JARMARK FORTECZNY 
 

UWAGA 
1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, a następnie złożyć na nim odręczny podpis, bez którego 

nie będzie on ważny.  
2. Złożenie  w  terminie  formularza  zgłoszeniowego  nie  jest  jednoznaczne  z  udziałem w „Jarmarku 

Fortecznym”.  
3. O  przyznaniu stoiska i zakwalifikowaniu do udziału w „Jarmarku Fortecznym” nie decyduje 

kolejność zgłoszeń.  
4. O zakwalifikowaniu do grona wystawców poinformujemy Państwa osobną korespondencją 

elektroniczną do 31.07.2019 roku.  
5. Udział w Jarmarku Fortecznym jest BEZPŁATNY. Wystawcy, którzy zgłosili swój udział w danym 

dniu a nie stawą się do godz. 11:00 na zarezerwowanym stoisku zostaną obciążeni karą w 
wysokości 50,00 PLN za każdy dzień nieobecności wynikający z nadesłanego zgłoszenia 
uczestnictwa.  

6. Wystawcy we własnym zakresie zapewniają sobie krzesła i stoły oraz wystrój stoiska.  
 

Potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się z uwagami 
 

Data                                                                                                                                            Czytelny podpis wystawcy 
 

 
KONTAKT: Wydział Rozwoju Miasta: tel. 074 865 46 94, 74 865 46 28 



 
 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA JARMARKU FORTECZNEGO 

 
 

 Ja niżej podpisany(-a) __________________________________________________, 

zamieszkały(-a), _____________________________________________________________, 

legitymujący(-a) się dowodem osobistym seria i nr ____________, PESEL: ______________ oświadczam, 

iż w związku z uczestnictwem w imprezie pod nazwą Jarmark Forteczny, organizowaną w dniach  

9-11.08.2019 roku 

1. Biorę udział w ww. imprezie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność,  

2. Użytkowane przeze mnie urządzenia techniczne, energetyczne, asortyment, sprzęt elektryczny 
posiada stosowne atesty, aprobaty i orzeczenia techniczne, pozwalające na zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie oraz dopuszcza się ich użytkowanie na terenie 
otwartym w różnych warunkach atmosferycznych. 

3. Ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie i wszystkie szkody wyrządzone przeze 
mnie i/lub sprzęt/narzędzia/pojazdy, które użytkuję w czasie imprezy.  

4. Akceptuję, iż Urząd Miasta w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności za moje działania i zaniechania.  

5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zostałem 
poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kłodzka z 
siedzibą w Kłodzku 57-300, pl. B. Chrobrego 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach 
wyłącznie do kontaktu oraz promocji mojej twórczości i samej imprezy w sposób przyjęty przez 
Organizatora (prasa, radio, telewizja, plakaty itp.). Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. 
celów. 

6. Znane mi są przepisy o podatku akcyzowym (art. 117 ust.3 i art. 47 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 
06.12.2008 roku  o podatku dochodowym – Dz. U. 2014 poz. 752 z późn. zm.) oraz przepisy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 1, art. 181 ust. 1, art. 131 1, 
art. 21 .1.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi – Dz. U. 2015 poz. 1286. 

 

 

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

        Miejscowość i data     pieczęć firmy/Wystawcy czytelny podpis 

 


