
Załącznik nr 2 
 

 KARTA UCZESTNIKA 

JARMARK WINOBRANIOWY 2021 

 

1. Imię i nazwisko/nazwa firmy (lub pieczątka firmowa): …………………………………………………………………….. 

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

2. Adres: ………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

3. Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………..…………………… 

4. Adres e-mail: …..………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………... 

6. NIP: ……………………………………………………………………………………….. 

7. Branża/zakres prowadzonej działalności na stoisku podczas Jarmarku Winobraniowego (proszę wymienić 

sprzedawany asortyment, handel innymi produktami, towarami, usługami niż wskazane w niniejszej karcie będzie 

zabroniony - § 5 pkt 1 Regulaminu Jarmarku Winobraniowego 2021) 

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

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

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

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

8. Faktura          Paragon   

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole jaki dokument chcą Państwo otrzymać wraz z umową po dokonaniu zapłaty 

na podstawie faktury proforma. 

9. Zamówienie: 

Wyszczególnienie Wymiar Cena brutto 
Zamawiana 

ilość 
Preferowany numer stoiska/Uwagi 

stoisko PA (namiot) 2,5x2,5 3.075,00 zł   

stoisko GN (namiot) 3x3 2.829,00 zł   

stoisko G 3x3 2.398,50 zł   

stoisko HN (namiot) 3x2 2.460,00 zł   

stoisko HA 3x2 1.599,00 zł   

stoisko HB 5x2 2.337,00 zł   

stoisko FA 6x3 3.198,00 zł   

stoisko FB 5x3 2.275,50 zł   

stoisko K (Kupiecka) 3x2 615,00 zł   

stoisko R (rękodzieło) 3x2 615,00 zł   

ogródek 1 m² 98,40 zł   

Jednocześnie zamawiam przyłącza prądu do wyżej wymienionego stoiska/stoisk zgodnie z załączoną deklaracją 
korzystania z przyłącza prądu w czasie Jarmarki Winobraniowego 2021. 
Potwierdzam powyższe dane oraz zapoznanie się z Regulaminem Jarmarku Winobraniowego 2021 i przyjmuję 
jego wszelkie postanowienia 
 
 

Data i czytelny podpis Kupca ……………………………………………………….. 



Załącznik nr 2 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Centrum Biznesu 

Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 23. 

2. Podane powyżej dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Jarmarku Winobraniowego 2021 w Zielonej Górze.  

 

Podpis Kupca …………………………………………………… 

 

UWAGA: Brak zgody jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Jarmarku Winobraniowym 2021 

 

 

Deklaracja korzystania z przyłącza prądu w trakcie 
Jarmarku Winobraniowego 2021 

 

Zabezpieczenie Moc 
Opłata 
brutto 

Ilość 

Gniazda jednofazowe 

6A 1 KW 170,00 zł  

10A 2 KW 290,00 zł  

16A 3,5 KW 470,00 zł  

Gniazda siłowe (5 bolców) 

3x10A 7 KW 700,00 zł  

3x16A 11 KW 1 050,00 zł  

3x20A 13,5 KW 1 300,00 zł  

3x25A 17 KW 1 630,00 zł  

3x32A 22 KW 2 100,00 zł  

  Do zapłaty:  
 

UWAGA: 
 Standardowa ilość gniazd dla osoby zainteresowanej korzystaniem z przyłącza prądu wynosi 

jedno gniazdo, zakup większej ilości będzie możliwy tylko i wyłącznie w przypadku kiedy w 

danej skrzynce zostanie niewykorzystane gniazdo. 

 Za zmianę mocy w trakcie Jarmarku Winobraniowego (jeżeli będzie w ogóle możliwa) 

pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 300,00 zł brutto za każdą zmianę. 

 Każdy z Kupców korzystający z przyłącza prądu zobowiązany jest posiadać stosownej 

długości przedłużacz (przy gniazdach jednofazowych przedłużacz trzyżyłowy). 

 

 

 

 

 

……………………………………… 
                    Podpis Kupca 

 


