
Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. 

ul. Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice 

tel. 52 397 05 97 

e-mail: promocja@chojnice.pl 
 

KARTA ZGŁOSZENIA –  X JARMARK EKOTURYSTYCZNY „Czym chata bogata”   

Charzykowy 2018 

______________________________________________________________________________ 
- opłata za miejsce pod stoisko wynosi 50,00 zł, 

(z opłaty zwolnieni są twórcy ludowi posiadający legitymację, której kopię należy dołączyć do zgłoszenia 

oraz Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia z terenu gminy Chojnice) 

- prosimy o podanie wymiarów Państwa  stoiska: 

 szerokość  …..... metrów, głębokość …..... metrów 

    kolor stoiska/namiotu ….................. 

  zapotrzebowanie na prąd   TAK      NIE    (zakreślić kółkiem właściwe) 

 
Organizator nie zapewnia namiotów, parasoli,  stolików i krzeseł oraz  nie zwraca kosztów przyjazdu.  

Wpłat prosimy dokonywać do dnia 20.07.br. na numer konta podany w regulaminie. 

Nie ma możliwości przyjmowania opłat w dniu imprezy. Brak opłaty uniemożliwi rozstawienie stoiska.  

____________________________________________________________________________________________ 

Zgłaszający: (pełna nazwa, imię i nazwisko osoby reprezentującej)  

 

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

 

ulica………………………….… nr ………… kod pocztowy __ __ - __ __ __ miejscowość…………………….  

 

telefon ……………..…………....e-mail ………….………………..………. 

 

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

 

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

 
Oświadczam, że zaznajomiłem/am się z Regulaminem Jarmarku Ekoturystycznego „Czym chata bogata” i akceptuję go w całości.  

Podpisujący niniejsze zgłoszenie oświadczają, że są uprawnieni do jego podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z 

odpowiedniego rejestru lub posiadającego pełnomocnictwa.  

Nadesłanie niniejszego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwie w Jarmarku.  

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w tym wynikającymi z rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO (GDPR) i ustawy z dnia 10.05.2018, Dz.U. z 24.05.2018 poz. 1000 oraz Ustawy z dnia 18.07.2002 r. 

(Dz.U.  Nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną 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 „Czym chata bogata” 2018 oraz promocji mojej twórczości i samej imprezy w 

sposób przyjęty (prasa, radio, telewizja, plakaty, internet itp.). Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje mi również prawo do 

wglądu do swoich danych, zmiany danych oraz cofnięcia swojej zgody.  Zgoda obowiązkowa niezbędna do realizacji umowy. 

    
 

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

 
 

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         TAK     NIE (zakreślić kółkiem właściwe) 

- upoważnioną przez nią instytucję                                                                                                 TAK     NIE (zakreślić kółkiem właściwe) 

- udostępnianie ich podmiotom trzecim                                                                                          TAK     NIE (zakreślić kółkiem właściwe) 

w celach promocyjno - handlowych mojej twórczości/działalności z możliwością wglądu do swoich  danych, prawem ich poprawiania oraz 

cofnięcia zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w tym wynikającymi z rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO (GDPR) i ustawy z dnia 10.05.2018, Dz.U. z 24.05.2018 poz. 1000 oraz Ustawy z dnia 18.07.2002 r. 

(Dz.U.  Nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Data ………………………………. Podpis……………………………..  
Adnotacje organizatora: 

weryfikacja........................................... 

wpłynęło dnia….................................... 

wpłata dnia...…..................................... 

 



faktura/paragon................................... 


