Formularz zgłoszeniowy na „Schwedter WinterMärchenMarkt“ 06-09 12.2018
Miejsce imprezy: ·plac przed kościołem, Vierradener Straße, 16303 Schwedt/Oder
Godziny imprezy : ·
czw. , 6 12 2018
11 – 19
pt., 7 12 2018
11 – 21
sob., 8 12 2018
11 – 21
niedz., 9 12 2018
11 – 18
jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w imprezie proszę wypełnić wszystkie punkty niniejszego formularza.
Sprzedaż na jarmarku odbywa w domkach (3x2m) udostępnionych przez organizatora. Jeśli zostaniecie
Państwo uwzględnieni w przydziale miejsc, prześlemy Państwu umowę. Proszę wziąć pod uwagę, że nie
jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkich zgłoszeń!

 Jeśli chcą Państwo wziąć udział w imprezie tylko podczas kilku dni (należy to koniecznie zgłosić),
wówczas Państwa zgłoszenie będzie rozpatrywane w drugiej kolejności.
 zgłoszenia osób oferujących towary nienależące do jednej z kategorii wymienionej poniżej, mogą również
być rozpatrywane w drugiej kolejności.
Niniejszym ubiegam się o udział w imprezie Schwedter WinterMärchenMarkt:
firma / organizacja ______________________________________________________________________
osoba do kontaktów: ___________________________________________________________________
adres:

_____________________________________________________________________________

telefon: ____________________________________________
e-mail: _____________________________________________
Podane ceny wynajmu odnoszą się do wszystkich dni imprezy i są zależne od oferty towarów. Wolno
sprzedawać wyłącznie podane towary.
Moja oferta towarów: _________________________________________________________________
Rodzaj towaru
□ rzemiosło art.
□ produkty
bożonarodzeniowe,
regionalne
□ gospodarstwo
domowe /prezenty itp.
□ tekstylia / art.
skórzane

Cena podstawowa
(wraz y czynszem za
domek)
150,- €
200,- €

Ryczałt za prąd

Ryczałt za wywóz
śmieci

20,- €
30,- €

15,- €

240,- €

30,- €

15,- €

300,- €

30,- €

15,- €

□ Potrzebuję przyłączenia do prądu 3 fazowego _____ kW, rozliczenie umowne ryczałtem.
Wystawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie wszystkich koniecznych zezwoleń odnośnie
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (zezwolenie na wyszynk, świadectwo zdrowia itp.)
Do cen należy doliczyć ustawowo obowiązujący podatek VAT.
_______________________________
miejsce, data

____________________________________________
podpis

Wypełniony formularz proszę wysłać do Aktionsgemeinschaft City.
pocztą: Vierradener Str. 31, 16303 Schwedt;
e-mailem: kautz.agcity@swschwedt.de
faksem +49 (0) 3332 26 71 82.

