Grodziskie Piwobranie
17-19.06.2022
Grodzisk Wlkp., Park Miejski, ul. 27 Stycznia
STOISKA BROWARNICZE

1. DANE ZGŁASZANEGO PODMIOTU:
Pełna nazwa firmy:
Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę:
Ulica i numer

Kod pocztowy

Miejscowość

Nip:

Regon:

Dane do faktury (jeśli są inne niż podane wyżej)

Telefon:

Faks:

e-mail:

Strona www.

Nr telefonu:

e-mail

Osoba do kontaktu z organizatorem:

2. ZAMAWIANA POWIERZCHNIA HANDLOWA / ENERGIA ELEKTRYCZNA
2.1 Wymiary proponowanych stoisk /według załączonego planu rozmieszczenia/:
Sektor A „browary” – 21 modułów po 3 m (głębokość 10 m)

W celu uzyskania większej powierzchni istnieje możliwość połączenia stoisk.
Cena za stoisko o szerokości 3 m zgodnie z planem sytuacyjnym: za piątek – 150,00 zł / za sobota i niedziela 400,00 zł
2.2 Lokalizacja:
sektor

nr stanowiska

2.3. Deklaruję udział od piątku do niedzieli _____ / tylko w sobotę i niedzielę _______ /zaznacz X/
2.4. Koszt stoiska: …............. ilość modułów x 550,00 zł / wszystkie dni/ lub 400,00 zł /sobota i niedziela/ = …......................... zł.
2.5. Zapotrzebowanie na energię elektryczną do następujących urządzeń:
1……………………………………………………………….………………………………………………………………………………...
2……………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…….
3……………………………………………………………….…………………………………………………………………..…………….

(Proszę podać rodzaj i liczbę używanych urządzeń oraz ich jednostkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wg mocy na
tabliczce znamionowej urządzeń)
Łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną: …………………kW

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 maja 2022 roku lub do wyczerpania miejsc. Karty zgłoszeń należy
przesłać na e-mail: grodzisk@ckrondo.pl lub drogą pocztową na adres: Centrum Kultury RONDO,
62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Kolejowa 12. Kontakt: Tomasz Koza CK RONDO, +48 61 22 71283
Na podstawie nadesłanych do Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp. zgłoszeń, do 13 maja 2022 r. będą zawierane
z Wystawcami umowy dzierżawy gruntu. Na podstawie zawartych umów będą przyjmowane wpłaty do
10 czerwca 2022 r. na konto CK Rondo w Grodzisku Wlkp.: BS Grodzisk Wlkp.
79 9063 0008 0000 0011 1155 0001. Po dokonaniu wpłaty CK Rondo wystawi rachunek.
Miejsce, data, pieczęć firmy

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zgłaszanego
podmiotu

