ZGŁOSZENIE NA 53. DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE W NOWEJ SŁUPI
17- 18 SIERPNIA 2019 roku
(ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!)

1. Nazwisko: ………………………………………………..…………………………………………
2. Imię: ………………………………………………………………………………………………..
3. Telefon kontaktowy:………………………………..……………………………………………..
4. Adres e-mail:……………………………………………………………………………………….
5. Adres siedziby firmy: (dane do faktury)…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............
6. NIP: ………………………………………………………………………………………………...
7. Regon: ……………………………………………………………………………………………..
8. Upoważniony przedstawiciel: ……………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………ilość osób- ….……
9. Szczegółowy asortyment (rodzaj działalności):………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………..…
10. Forma (określenie sposobu sprzedaży):
 Namiot
 Przyczepa
 Inne (podać jakie)……………………………………..………………………………………
11. Powierzchnia stanowiska handlowego (długość w metrach bieżących):…………………….
12. Zapotrzebowanie na energię elektryczną:
 TAK
 NIE
 Ilość kW….. ……(  230 V  380 V)
13. Data sprzedaży:
 17 - VIII - 2019
 18 - VIII – 2019
14. Nr rejestracyjny samochodu:…………………………………………………………………..
…………………………
/podpis/
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 05 lipca 2019 roku.
Na adres:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach; ul. Staszica 8; 26-006 Nowa Słupia;
LUB FAXEM NA NR (41) 31 77 604 w godzinach 9.00-15.30, e-mail: gok@dymarki.pl
Informacje: - Tel: 512 241 567 (poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 – 15.00 )
1
www.dymarki.pl

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu;
REGULAMIN STOISK HANDLOWYCH „53 DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE ”
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ZGŁOSZENIE NA 53.
DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE w NOWEJ SŁUPI przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Rudkach; adres: Rudki ul. Stanisława Staszica 8; 26-006 Nowa Słupia; NIP: 657240-73-49; REGON: 290016631; Wpisanego do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury po pozycją
1/2001
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do swoich
danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub
stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one nie kompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy już są zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane poprzez dostarczenie pisemnego żądania bezpośrednio do Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku w materiałach audiowizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach,
wykonywanych

w

trakcie

53.

Dymarek

Świętokrzyskich.

Zgoda

niniejsza

obejmuje

wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie
materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach na terytorium całego świata, bez ograniczeń
czasowych.

……………………………………

…………………………………….

Miejscowość i data

czytelny podpis
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