
 

 

Kętrzyńskie Centrum Kultury 
 

Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24A, 11-400 Kętrzyn 
Tel. 089 7512553, tel/fax. 089 7512238, e-mail: biuro@kck.ketrzyn.pl ; http://www.kck.ketrzyn.pl 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – „JARMARK WIELKANOCNY 2022” 

09-10.04.2022rok, Pl. Piłsudskiego, Kętrzyn 

 
1. Imię i nazwisko/firma/organizacja: 

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

....................................................................................................................................................................... 

1. Adres pocztowy: ulica, miejscowość, kod: 

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

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

      3.     Nazwa, rodzaj prezentowanej działalności lub nazwa prezentowanego produktu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

4. Osoba do kontaktu, telefon, e-mail: 

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

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

5. Dzień  brania udziału w Jarmarku (proszę zaznaczyć krzyżykiem) 

 09.04.2022r. (sobota), godz. 10.00 – 16.00 

 10.04.2022r. (niedziela), godz. 10.00 – 16.00 

Informacje dodatkowe: 

 
1. Udział  w  Jarmarku  jest  p ł a t n y. 

- rękodzieło 30 zł/dziennie 

- art. spożywcze 80 zł/dziennie 

Opłata pobierana będzie każdego dnia Jarmarku Wielkanocnego w godzinach porannych przez 

osobę wyznaczoną przez organizatora . 

2. Organizator zapewnia tylko stoiska reklamowe .   
3. Zagospodarowanie i wystrój stoiska należy do wystawcy według własnego uznania. 
4. Wystawca odpowiada za bezpieczne ustawienie swojego stoiska w przygotowanym i wyznaczonym przez 

organizatora miejscu. 

5. Sprzedaż wyrobów oraz artykułów żywnościowych – wszelkie odpowiednie zezwolenia oraz 
wymagane badania  są  po stronie wystawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich 
brak. 

6. Przesłanie karty zgłoszenia oznacza przyjęcie warunków Regulaminu Organizacyjnego dla wystawców 
oraz potwierdzenie posiadanych aktualnych  badań i zezwoleń.  

 

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię wystawową - liczy się kolejność zgłoszeń. 
 
Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie, ul. Sikorskiego 24 a ,            
11-400 Kętrzyn, bądź przesłać drogą mailową (skan podpisanego zgłoszenia) na adres: animacjakck@op.pl 
najpóźniej do  dnia 1 kwietnia 2022r.. 
                                                                                                                                                                                               

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

                      (czytelny podpis) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.                        
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm) oraz na wykorzystywanie przez organizatora dokumentacji 
fotograficznej powstałej w trakcie imprezy „Jarmark Bożonarodzeniowy i Wigilia miejska Kętrzyn”. 

 

                                                                                                                     ………..………..……………………… 
                                                                                                                             (czytelny podpis) 
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