
 

ORGANIZATOR: 

FUNDACJA DOMINIUM 

ŁOMNICA 

UL. KARPNICKA 3, ŁOMNICA  

58-508 JELENIA GÓRA 

NIP:6112558302 

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY- stoisko płatne 

 

DOŻYNKI I OTOBERFEST 
12-13.10.2019r.  

godz. 11.00 – 18.00 
 PAŁAC ŁOMNICA-FOLWARK-STODOŁA 

 

Imię i nazwisko lub nazwa 
wystawcy: 

 
 
 

Adres:  
 

 
Dane do faktury: 

Telefon, E-mail:  
 

Faktura vat: 
         Tak 

         Nie 

Dzień uczestnictwa: 

Sobota   12.10.19r.            Tak          Nie 

Niedziela 13.10.19r.          Tak           Nie 

Artykuły oferowane do 
sprzedaży podczas Jarmarku: 
Specjalność, rodzaj produktu: 

 
 
 

Rodzaj stoiska         
□  Stragan organizatora 

(wymiar 2 x 0,60 m –szer. 

stół, wysokość 2,50 m)                                                      

□  Namiot własny   (max. 3 x 

4 m) po uzgodnieniu z 

organizatorem  

□  Stodoła (stół zapewnia 

organizator)                   

□  na zewnątrz stolik, ława 

piwna max. dł 2,5 m), ława 

piwna   

Dostęp do prądu: (Dotyczy stoiska na zewnątrz) 
 

Tak 

Nie 

OPŁATA 20 zł/dzień 

Uwaga! Niezbędne jest posiadanie własnych 

przedłużaczy. Brak możliwości oświetlenia 

halogenowego. 

 

STRAGAN ORGANIZATORA – 110 zł 
za dzień  
NAMIOT WŁASNY - 150 zł za dzień  
STODOŁA – 110 zł za dzień (nie 
dotyczy browarów) 
STOLIK NA ZEWNĄTRZ– 70 zł za 
dzień (max dł. 2,5m) 
 
PKO BP 63 1020 2124 0000 8402 
0123 3618 
FUNDACJA DOMINIUM ŁOMNICA 
Tytuł wpłaty – DOŻYNKI 2019 + data 
uczestnictwa 
 
Podane ceny są cenami brutto. 

 
 

1. Zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu przyjmujemy wyłącznie na Kartach Zgłoszenia. Termin przyjmowania zgłoszeń 

upływa w dniu 30.09.2019 r. W przypadku wcześniejszego wyczerpania się miejsc, termin przyjmowania zgłoszeń 

ulegnie skróceniu. Liczba miejsc ograniczona.  Stoiska , miejsce wyznacza organizator. Karty mogą zostać dostarczone 

osobiście, przesłane - pocztą (ul. Karpnicka 3, Łomnica 58-508 Jelenia Góra) lub mailem na adres: dominium@palac-

lomnica.plOświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się oraz akceptuję postanowienia Regulaminu dla Wystawców 

Kiermaszu . Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dominium 

Łomnica na potrzeby organizacji kiermaszu oraz w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia zgodnie z 

ustawą z dnia 25.05.2018 roku o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO. 

Data, miejscowość     czytelny podpis 

mailto:dominium@palac-lomnica.pl
mailto:dominium@palac-lomnica.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dane_osobowe

