Karta zgłoszenia
27. Bolesławieckie Święto Ceramiki
18-22 sierpnia 2021
Dane do faktury VAT:
Pełna nazwa firmy:

Ulica:

Miejscowość :

Nr:

Kod:

NIP :
e – mail :

Tel.

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż powyżej):
Nazwa firmy/ Imię i nazwisko:
Miejscowość :
Kod pocztowy:

Ulica:
Nr:
Osoba upoważniona do kontaktu :

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

tel. kontaktowy :

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

REZERWACJA STOISKA
Opcja
1 pawilon wystawienniczy
Wymiary: 4,88m/2,26m

Cena
brutto*
1.600,00 zł

Ilość

Suma

½ pawilonu wystawienniczego / lub domek 800,00 zł
„mały” (wymiary: 3mx2m)
Wymiary: 2,44m/2,26m
Bez pawilonu (stoisko wolnostojące – bez 300,00 zł
zadaszenia)
Wymiary: 2,00x2,00 m
RAZEM
*Wartość BRUTTO (netto + 23 % VAT)
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w Targach Ceramiki BŚC 2021

.....................................................
(podpis osoby upoważnionej)

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 09 lipca 2021r., e-mail: targibsc@bok.boleslawiec.pl lub pocztą na
adres: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl.
Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec. W razie pytań prosimy o kontakt: +48 / 75 644 55 93
!!! Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Imprezie!!!
Ostateczną decyzję o uczestnictwie w BŚC 2021 podejmuje Komisja weryfikacyjna
(najpóźniej do dnia 19 lipca 2021r.)
Płatność należy uregulować – dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu - w terminie do 6
sierpnia 2021 r. na konto Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w
Bolesławcu – Santander Bank oddz. w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec,
62 1090 1939 0000 0005 1600 0188. W tytule proszę wpisać: wystawca BŚC 2021
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Szczegółowy opis asortymentu (wskazanie strony internetowej):

Propozycja dodatkowych form prezentacji podczas BŚC 2021 (np. malowania biskwitów, toczenia na kole
garncarskim, itp. w zależności od wytycznych dot. Pandemii covid-19)
Nazwa, forma prezentacji, czas prezentacji:

Uwagi (np. dotyczące miejsca stoiska):

Istnieje możliwość podpięcia się do prądu, tylko w przypadku gdy Wystawca posiada własny
przedłużacz (50 metrów długości)!
Organizator nie ma możliwości udostępnienia stołów i krzeseł na stoiska!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w zgłoszeniu moich danych osobowych przez
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu jako
Administratora danych osobowych, w celu realizacji Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2021.
Podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a) RODO.
…………….......................................................................
(data i czytelny podpis)
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