
    

                                 Załącznik nr 2 do Regulaminu porządkowego imprezy Skarbnikowe Gody 2022 

www.mok.art.pl                                        1.10.2022r. Park Miejski w Zabrzu, ul. Dubiela 

 

 

   _____________________________   MIEJSKI OŚRODEK KULTURY    _____________________________ 

siedziba: Zabrze 41-800, ul. 3 Maja 91a, telefony: 32/278 08 02, 531 614 667,  e-mail: kontakt@mok.art.pl  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA stoiska handlowego / promocyjnego  

 

Dane do wystawienia faktury …………………………………………………………………………………………….…………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

NIP:………………………………………. 
Oświadczanie, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT (właściwe zakreślić) 
 

Numer telefonu: ……………………………………………………. 
E-mail:  ……………………………………………………………... 

 

Osoba do kontaktu………………………………………………… 

Przedsiębiorstwo działa na podstawie wpisu do:    ❑    ewidencji działalności gospodarczej             ❑ KRS 

Marka i nr rejestracyjny samochodu zaopatrzeniowego: ……………………………………………………………………………………. 

 

Opis asortymentu i działalności na stoisku:………………………………………………………………………….……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Moc poboru  (proszę podać rzeczywistą ilość kW): ……………………………………………………………………………………….. 

(Organizator nie wyraża zgody na własne przyłącza prądotwórcze zgłaszającego oraz zastrzega sobie prawo zmniejszenia mocy poboru) 
 

 

Zgłaszamy udział w imprezie „Skarbnikowe Gody” i zamawiamy: 

Rodzaj powierzchni / opłaty Cena jedn.  

zł brutto Ilość Wartość zamówienia zł brutto 

1. Stoisko handlowe lub promocyjne – namiot własny  20,00 zł / 1 m2 
  

2. Dostęp do prądu – gniazdo jednofazowe 230V – max do 3,4 

kW, podać faktyczną moc przyłączeniową stoiska w 

„Wat”……… 

50,00 zł za każdy  

1 kW / dzień 

  

3. Dodatkowe / inne usługi    Cena uzgadniana 

indywidualnie 

  

Razem brutto w zł  

 

Warunki udziału w imprezie: 

 

Warunki płatności: 
 Opłatę należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, jednakże nie później    

  niż do 28.09.2022r. na rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Gliwice 23 1050 1298 1000 0023 0302 3291 z dopiskiem 

„Skarbnikowe Gody 2022”. 

 

Oświadczenia: 

• Zgłaszający stoisko oświadcza, iż wszystkie podane w karcie dane są zgodne z prawdą. Jednocześnie zgłaszający stoisko 

oświadcza, iż znane są mu skutki podania nieprawdziwych informacji w karcie zgłoszeniowej, które skutkują natychmiastowym 

usunięciem zgłaszającego z miejsca imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy. 
 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                      ……………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                            (Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 

• Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem porządkowym imprezy Skarbnikowe Gody 2022 oraz akceptuję  

bez zastrzeżeń wszystkie warunki w nich zawarte, w tym zasady określone w Formularzu zgłoszenia stoiska oraz zasady  

dot. przetwarzania danych osobowych. 
 

                                                                                                 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                    (Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 

                             …                                                                           
 

http://www.mok.art.pl/
mailto:kontakt@mok.art.pl

