KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2013r.
Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy

Adres:
Telefon:

Faks:

www:

e-mail:

NIP:

Produkty:
(należy dokładnie opisać prezentowany
asortyment, ze wskazaniem rodzaju produktów,
należy tu zaznaczyć zapotrzebowanie na prąd)

Osoba do kontaktu:
Miejsce odbywania się Jarmarku

Zaznaczyć krzyżykiem „x”

14.12.2013 (Millenium Hall)
10.00 – 21.00

sobota

15.12.2013 (Millenium Hall)
10.00 – 22.00

niedziela

21.12.2013 (Agrohurt)
7.00 – 12.00

sobota

21.12.2013 (Millenium Hall)
10.00 – 21.00

sobota

22.12.2013 (Millenium Hall)
10.00 – 20.00

niedziela

.................................................................
(data, pieczęć i czytelny podpis)
UWAGA!
Dotyczy Jarmarku na terenie Centrum Kulturalno Handlowe „Millenium Hall”, ul. Kopisto1 :
- gotowość stoiska o godzinie 10:00.
- przybycie na godzinę 7:00 – 9.00.
- wystawcy otrzymują miejsce ok.2 mb (1 stół). Wystawcy we własnym zakresie zapewniają sobie krzesła i inny sprzęt potrzebny do
ekspozycji.
- zgłoszenie do uczestnictwa w Jarmarku wiąże się z deklaracją i obecnością wystawców w godzinach trwania Jarmarku (tj: sobota od 10.00
do 21.00, niedziela od 10.00 do 20.00) bez możliwości wcześniejszego opuszczenia CKH Millenium Hall.
Dotyczy Jarmarku na terenie Podkarpackiego Centrum Hurtowego „Agrohurt S.A.”, ul. Lubelska 46 :
- gotowość stoiska o godzinie 7.00
- przybycie na godzinę 6:00
- wystawcy otrzymują miejsce ok.2 mb (1 stół). Wystawcy we własnym zakresie zapewniają sobie krzesła i inny sprzęt potrzebny do
ekspozycji.
- zgłoszenie do uczestnictwa w Jarmarku wiąże się z deklaracją i obecnością wystawców w godzinach trwania Jarmarku (tj: sobota od 7.00
do 12.00) bez możliwości wcześniejszego opuszczenia.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed organizowanym Jarmarkiem
do Impresariat Rzeszów pocztą na adres:
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 17
1. osobiście w biurze Impresariat Rzeszów, Rynek 17/306
2. e-mailem z dopiskiem w tytule „Jarmark Bożonarodzeniowy” na adres: info@impresariat.info
(tylko w przypadku zeskanowanej, wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA WYSTAWCY)

W razie pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt:
Telefoniczny – 512-486-255 – Łukasz, 508-502-963 - Ula
E-mail – info@impresariat.info

