REGULAMIN WYKUPU POWIERZCHNI HANDLOWEJ
z wyłączeniem oferty gastronomicznej
I.

Postanowienia ogólne:
Nazwa imprezy:
Kierunek Andrychów – 250 lecie Andrychowa
Termin imprezy:
3 wrzesień 2017 r. w godz. 12.00 – 24.00
Miejsce imprezy:
Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1
Miejsce na stoiska handlowe: Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1
Montaż stoiska:
w godz. 09.00 – 10.00 !!!
Po godzinie 10.00 nie ma możliwości ustawienia stoiska!
Demontaż stoiska:
od godz. 24.00
II. Organizator:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
III. Warunki udziału:
1. Warunkiem udziału jest przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionej Karty wykupu
powierzchni handlowej oraz podpisanego Regulaminu w terminie do 15 sierpnia 2017 r.
na adres Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul.
Starowiejska 22b, faxem | 33 875 39 45, e-mailem | elzbieta.wanio@kultura.andrychow.eu
2. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z obowiązującymi
przepisami, w szczególności BHP i ppoż. nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia
oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać użytkowania stoisk przez innych handlowców.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i przedmioty pozostawione przez
handlującego na stoisku.
4. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach parkingowych lub wyznaczonych przez
Organizatora.
5. Warunkiem rozpoczęcia handlu jest dokonanie opłaty za stoisko.
na konto: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b,
34-120 Andrychów, NIP 5512622517
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, nr konta 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001
tytułem: Opłata za stoisko „Kierunek Andrychów – 250 lecie Andrychowa”
lub w kasie CKiW, ul. Starowiejska 22B, 34-120 Andrychów, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00.
6. Ustala się odpłatność:
50 zł za m2 bez dostępu do energii elektrycznej
70 zł za m2 z dostępem do energii elektrycznej
7. Informacji udziela Elżbieta Wanio | tel. 33 875 39 45

KARTA WYKUPU POWIERZCHNI HANDLOWEJ
w części zamkniętej
Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1
Kierunek Andrychów – 250 lecie Andrychowa
w dniu 03 września 2017 r.
Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Imię i nazwisko (dane Firmy do faktury)
……………………………………………………………….............................................................
Adres ………………………………………………………………………………………..........…
………………………………………………………………………………………………….........
Telefon ………………………………….e-mail …………………………………………………....
Branża handlowa: ……………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………..................................…
Określenie pow. stoiska w m² ………....................w mb....................................................................
Dostęp do energii elektrycznej TAK ( ile kW?) / NIE.........................................................................
FV TAK/NIE...............................................................................................
Wyliczenie zapłaty ........................………………..............................................................................

___________________________
Wypełnioną i podpisaną Kartę wraz z podpisanym Regulaminem prosimy przesłać na
adres:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b
lub faksem 33 875 39 45, bądź e-mailem elzbieta.wanio@kultura.andrychow.eu
Każda osoba zgłaszająca swój udział zostanie poinformowana telefonicznie
o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
Warunkiem rozpoczęcia handlu jest dokonanie opłaty za stoisko!
USTALA SIĘ ODPŁATNOŚĆ:
50 zł za m2 bez dostępu do energii elektrycznej
70 zł za m2 z dostępem do energii elektrycznej

…..............…............................................
data i podpis Uczestnika

