
                                          

XIII JARMARK ŚWIĘTOJAŃSKI - CHOJNICE
23-25 czerwca 2017r. (piątek-sobota-niedziela)

Organizator  :
PROMOCJA REGIONU CHOJNICKIEGO SP. Z O.O. 
ul. Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice, telefon 52 397 05 97, fax. 52 397 36 75, 
e-mail: promocja@chojnice.pl, www.promocja.chojnice.pl

KRTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - STREFA C 
 KOLEKCJONERZY

(PROSIMY PRZESŁAĆ DO 2 CZERWCA br.)

Uczestnik:

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

Adres (ul, kod, miejscowość):

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

Telefony kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail:

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

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

Asortyment na stoisku :

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

Uwaga: organizatorzy nie zapewniają stolików i krzeseł. 
Dojazd na teren wystawowy możliwy jedynie od strony ul. Myśliboja. 
Teren wystawowy dla kolekcjonerów to ul. Kościuszki od zaznaczonego w terenie miejsca.
Dojazd  zaznaczony na załączonej mapie. Wjazd możliwy od godz. 8.00.
W niedzielę i sobotę wszystkie parkingi w mieście są bezpłatne. W piątek bezpłatny jest parking 
przy Parku 1000-lecia. Organizatorzy nie zapewniają miejsc parkingowych.  

Oświadczam, że akceptuję Regulamin Jarmarku Świętojańskiego, będący załącznikiem do niniejszego zgłoszenia. Nadesłanie 
niniejszego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwie w Jarmarku. 

 (    ) Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na 
otrzymywanie informacji dot. imprez od firmy Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres e-mail. 

(    ) Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości
przez  Promocję Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, ul. Stary Rynek 4 lub upoważnioną przez nią instytucję 
(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 .08. 1997 r. o ochronie danych osobowych-Dz U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi 
zmianami), udostępnianie ich podmiotom trzecim - w celach promocyjno - handlowych z możliwością wglądu do swoich  danych  
oraz prawem ich poprawiania.

(    )* Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002. poz.926 z późniejszymi zmianam) 
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Promocję Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. z 
siedzibą w Chojnicach, ul. Stary Rynek 4 lub upoważnioną przez nią instytucję wyłącznie w celach organizacji Jarmarku (Dni 
Chojnic) oraz promocji mojej działalności i samej imprezy w sposób przyjęty (prasa, radio, telewizja, plakaty, internet itp.). Zgodnie z 
obowiązującym prawem, przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej zgody oraz zmiany swoich danych. 

* pole obowiązkowe

Podpis zgłaszającego  .........................................................


	KRTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - STREFA C
	KOLEKCJONERZY
	(PROSIMY PRZESŁAĆ DO 2 CZERWCA br.)

