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KARTA ZGŁOSZENIOWA WYSTAWCY 

,,Dożynki Gminno – Parafialne 2022”   

(prosimy o czytelne wypełnienie karty) 
 

 
 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy 

 

 

Adres wystawcy/firmy 

 

 

NIP 

 

 

REGON 

 

 

Adres do wysłania faktury 

 

 

Adres e-mail 

 

 

Strona www 

 

 

Telefon 

 

 

Dokładna ilość metrów stoiska 

 

 

Szczegółowa charakterystyka towaru 

 

 

Ilość osób przewidzianych do obsługi stoiska 

 

 

Numer rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na 
teren Targów  
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OŚWIADCZENIE WYSTAWCY 
 
 

Ja niżej podpisany(-a)……………………………………………………………………………………………………………….. 

Zamieszkały(-a)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, iż w związku z uczestnictwem w ,,Dożynkach Gminno – Prafialnych 2022”  – 
organizowanych 4 września 2022r., jako wystawca: 

1. Biorę udział w ww. imprezie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. 

2. Ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie i wszystkie szkody 

wyrządzone przeze mnie i/lub sprzęt/narzędzia/pojazdy, które użytkuję w czasie imprezy. 

3. Przeczytałem(-am) i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie będę 

wnosić żadnych skarg czy roszczeń na drodze pozasądowej i/lub sądowej ze szkody jak 

również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w 

czasie trwania ww. imprezy, szczególnie wobec organizatorów. 

4. Akceptuję, iż organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za moje działania i 

zaniechania. 

5. Zobowiązuje się do wpłaty na konto Biblioteki, należności za udostępnienie 

miejsca na stoisko. Numer rachunku Bankowego Gminnej Biblioteki Publicznej - 

Kulturoteki w Cegłowie: 92 9227 0004 0000 1238 2000 0070 

6. Oświadczam, że wszystkie informacje, które podałem(-am) co do wymiarów stoiska są 

prawdziwe. 

7. Akceptuję, iż podczas trwania imprezy nie ma możliwości parkowania samochodów w 

obrębie stoiska. Organizator zapewnia parking przed bramą wjazdową. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb koniecznych 10 

maja 2018 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn.zm) oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie do kontaktu w 

celach organizacji ,,Dożynek Gminno – Prafialnych 2022” oraz promocji mojej  twórczości i 

samej imprezy w sposób przyjęty przez Organizatora (prasa, rado, telewizja, plakaty itp.). 

Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje mi również prawo do cofnięcia swojej 

zgody oraz zmiany swoich danych. 

 
 
 

……………………………………………. …………………………………………… 

Miejscowość i data Pieczęć firmy/Wystawcy czytelny podpis 
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