
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA - STOISKA* 

Prosimy o dostarczenie osobiście lub przesłanie na adres e-mail: centrumkultury@bckgw.pl  

wypełnionego i podpisanego skanu karty zgłoszeniowej,  

z nazwą w temacie e-mail „stoisko- Dożynki 2017”  

 

1. Termin festynu:  27.08.2017 r., rozpoczęcie godzina 13:00/ 14:00 

2. Nazwa festynu: Dożynki Gminne Gminy Wejherowo 2017 

3. Miejsce: boisko sportowe w Kąpinie przy ulicy Parkowej 

4. Organizator: Biblioteka i Centrum Gminy Wejherowo, ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino 

5. Osoba do kontaktu: Marek Kierznikiewicz tel.kom 602 159 249 

Dorota Wicka tel kom 516 378 705 

6. Termin nadsyłania zgłoszeń mija:  14.08.2017 r. godzina 14:00 

7. Dane Wystawcy: 

 

Firma/ imię nazwisko: 

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

Adres siedziby firmy/zamieszkania: 

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

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za stoisko w trakcie festynu 

Imię i Nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………………  e-mail: 

………………………………………………… 

8. Asortyment dostępny na stoisku podczas festynu: 

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

Zgłaszam udział w festynie pn. „Dożynki Gminne 2017” w dniu 27.08.2017 r.  

Proszę o przydzielenie powierzchni na terenie Boiska Sportowego w Kąpinie 

Dane stoiska: 

   - wymiar namiotu ………………………………… 

   - wymiary stołu/ów: ………………………………….. 

   - wymiar budki/przyczepy itp. ……………………………………… 

   - dostęp do energii elektrycznej –…………………………………….. 

 W przypadku własnych agregatów prądotwórczych prosimy o zabezpieczenie przewodów 

zasilających do agregatu o długości min. 20 m. 

   - dodatkowe informacje: 

…………………………………………………………………………………………………………

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



 

 

UWAGA !!! 

Informujemy, że montaż stoisk może nastąpić (tylko w miejscu wskazanym przez organizatora) dnia 

28.08.2017 r. od godziny 11:00 do 12:30, natomiast demontaż tego samego dnia  po ogłoszeniu 

zakończenia festynu. 

Prosimy o nie zawieszanie materiałów reklamowych (np. plakaty, banery) poza swoim stoiskiem. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na stoiskach. 

W przypadku stoisk gastronomicznych, właściciele tych firm muszą spełniać wszystkie niezbędne 

wymagania sanitarno-higieniczne. 

 

 

 

 

……………………………………………                                  ……………………………………………… 

                    Data                                                                                    czytelny podpis 

 

 

* UWAGA karta zgłoszenia stoiska jest  zgłoszeniem chęci wystawienia stoiska. Organizator nie gwarantuje, 

że zgłoszone stoisko zostanie wystawione w przypadku gdy np.  pojawi się więcej stoisk o tym samym 

asortymencie. 

 Organizator pozostawia sobie możliwość wyboru stoisk, którym wyda zgodę na wystawienie się - ale tylko z 

pośród stoisk które dokonają wcześniejszego zgłoszenia na karcie zgłoszenia – stoiska. 

 

 


