
Jarmark Bożonarodzeniowy                   Organizator: Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.
Chojnice                                                                             ul. Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice
8-10 grudnia 2017 r.                                                          tel. 52 397 05 97, fax. 52 397 36 75
                                                                                           e-mail: promocja@chojnice.pl

KARTA ZGŁOSZENIA - STOWARZYSZENIA

Zgłaszający: (pełna nazwa stowarzyszenia oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej)

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

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

Adres: ulica…………………………..……………...……… nr …..….....kod poczt………...……, 

miejscowość…….......…………………………………..telefon ………………….....……..………

e-mail ……………….………………..............

Adres do korespondencji………….…………………………………………………………………

Oferowany asortyment……..................…………………………………………………………….

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

Zamawiana  powierzchnia (proszę zaznaczyć):

            własne stoisko, ilość metrów kwadratowych  ……........... m2 (BEZPŁATNE)

            w namiocie organizatora, stoisko wytyczone przez organizatora – (PŁATNE 50 zł)

Uwaga: Organizator udostępnia źródło prądu, należy jednak zaopatrzyć się we własne 
przedłużacze.

Oświadczam, że akceptuję Regulamin Jarmarku Bożenarodzeniowego, 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 
zmianami) 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 Bożonarodzeniowego 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
(  ) - proszę zaznaczyć właściwe

Data ……………………………….                                    Podpis……………………………..


