
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  
WYSTAWCA | DOŻYNKI POWIATU MIELECKIEGO, 4 WRZEŚNIA 2022 R.   

 
Imię i nazwisko/nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………...…………………………….  

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

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

telefon: …………………………………………………………email: ……………………………………………………..………………………………………. 

Numer NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj prowadzonej działalności / asortyment: …………………………………………………………………………............................... 

Zapotrzebowanie na powierzchnię:                         …………….. m X …………….. m = ………………..m² 
                                                                           (szerokość)          (głębokość) 
 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną:              TAK           NIE 
(kable we własnym zakresie) 
 

Faktura VAT:                                                                 TAK           NIE 
 
Dane do faktury: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Oświadczenie podatnika VAT: 
Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Równocześnie oświadczamy, że jesteśmy 
podatnikiem VAT. 
 
Płatności za powierzchnię wystawienniczą należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Powiatu 
Mieleckiego nr konta:  36 1020 4391 0000 6002 0167 5271 w terminie do 19 sierpnia 2022 r., w tytule przelewu 
wpisując: Stoisko wystawiennicze – Dożynki Powiatu Mieleckiego + imię i nazwisko / nazwa firmy. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem dla wystawców. 

 
                                 ………………………….                                                       ………………………………. 
                                  Miejscowość, data                                                                               Imię i nazwisko 

 
 
Warunkiem udostępnienia powierzchni handlowo-wystawienniczej jest dostarczenie Karty Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty w terminie 
do 19 sierpnia 2022 roku do biura Organizatora: Biuro Promocji i Informacji pok.: 321 III p., ul. Wyspiańskiego 6, pok. w poniedziałek  
w godz. 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek w godz. 7:30 - 15:30 i w piątek w godz. 7:30 – 14:30., nr tel.: (017) 78 00 493 lub wysłanie na adres 
e-mail: promocja@powiat-mielecki.pl. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

        numer telefonu* 

        adres e-mail* 

przez administratora danych Starostę Powiatu Mieleckiego z siedzibą w Mielcu przy  ul. Wyspiańskiego 6 w celu: przekazania 
informacji o wymiarach i lokalizacji stoiska wystawowego. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartej w Regulaminie dla Wystawców 
Dożynki Powiatu Mieleckiego – 4 września 2022 roku, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych  
i w związku z tym przysługujących mi prawach. 
 
                                      ……….........................                                                                        ………………………………… 
                                        Miejscowość, data                                                                                 Imię i nazwisko 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 
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