Karta zgłoszenia uczestnika
Pleneru Sztuk Wszelakich i Rękodzieła
26 sierpnia 2018r.
1.

Imię i nazwisko wystawcy...............................................................................................

2.

Adres zamieszkania.........................................................................................................

3.

Adres korespondencyjny................................................................................................

4.

Kontakt mailowy i telefoniczny......................................................................................

5.

Rodzaj prezentowanej twórczości..............................………........................................
...........................................................................................................................................

6.

Mogę przeprowadzić prezentację, warsztaty, itp. TAK/NIE*)

7.

Mam własne stanowisko o wymiarach.......................................................

8.

Brałem/am wcześniej udział w Festiwalu Rękodzieła w Lubinie/ Plenerze Sztuk
Wszelakich TAK/NIE

9.

Numery rejestracyjne auta wystawcy.............................................................

10.

Załączam potwierdzenie wpłaty/przelewu opłaty TAK/NIE*)

11.

Proszę o wystawienie faktury VAT za miejsce/stoisko TAK/NIE*)

12.

Akceptuję regulamin Pleneru Sztuk Wszelakich i Rękodzieła

*) właściwe podkreślić

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

(czytelny podpis)
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
Pleneru - Centrum Kultury „Muza” w Lubinie w celach promocyjnych. Mam do nich prawo wglądu.
……………………………………….

(czytelny podpis wystawcy)

Regulamin Pleneru Sztuk Wszelakich i Rękodzieła
1. Każdy wystawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pleneru Sztuk
Wszelakich i Rękodzieła w Lubinie zwanego dalej Plenerem.
2. Plener jest imprezą wystawienniczo-handlową dla twórców i artystów oraz wystawców
wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów spożywczych oraz
wyrobów rękodzielniczych i przedmiotów sztuki.
3. Plener odbędzie się 26 sierpnia 2018r. w godzinach od 10:00 do 18:00 w Parku
Piłsudskiego w Lubinie. Oficjalne zakończenie odbędzie się o godz. 18:00 (wręczenie
certyfikatów uczestnictwa).
4. Wjazd dla wystawców na teren festiwalu odbywa się w niedzielę do godz. 10:00.
5. Wystawcy zobowiązani są do wpłacenia bezzwrotnej opłaty za uczestnictwo w Plenerze
w wysokości:
-

50, 00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) dla osób fizycznych

-

50,00 PLN + 23% VAT dla przedsiębiorców/płatników podatku VAT

(dane do faktury należy przesyłać na adres mailowy ksiegowosc@ckmuza.pl).
6. W przypadku niestawienia się uczestnika w zadeklarowanym dniu Pleneru, Organizator
nie zwraca opłat.
7. Potwierdzeniem udziału w imprezie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia: drogą
mailową: promocja@ckmuza.pl, bądź listowną na adres:
Centrum Kultury „Muza” Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin – z dopiskiem „Plener Sztuk
Wszelakich i Rękodzieła 2017r.” oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora: BGŻ
BNP Paribas nr 72 1600 1462 1812 4647 8000 0001 do 10 sierpnia 2018r.
8. Wystawcy/warsztaty na rzecz osób niepełnosprawnych są zwolnione z opłat.
9. Miejsce ekspozycji wystawcy wskazuje Organizator.
10. Każdy wystawca zobowiązuje się do zachowania porządku w obrębie swojego stoiska do 2 metrów wokół.
11. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o powierzone im mienie i oddanie go w takim
samym stanie, jak przed użytkowaniem.
12. Zakazuje się handlu alkoholem bez stosownego zezwolenia.
13. Reklama stoiska – wszelkiego rodzaju banery, chorągiewki, itp., nie mogą przewyższać
2,5 metra.
14. Wystawcy mogą prowadzić sprzedaż tylko własnych wyrobów.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki rzeczy
i eksponaty wystawione na stoisku.
16. Wystawcy zobowiązani są do dobrej zabawy, pozytywnego nastawienia i serdecznych
relacji z Organizatorem oraz z innymi wystawcami uczestnikami Pleneru .

