
 

UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU WYSTAWCY W KIERMASZU: 

 

Organizator:  PKS Polonus w Warszawie S.A. Al. Jerozolimskie 144 02-305 

Warszawa  

Data Kiermaszu: 01-10.12.2017r. 

Miejsce: Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia Al. Jerozolimskie 144 02-305 

Warszawa 

Nazwa firmy lub imię i 

nazwisko – Wystawcy 
    

     

telefon/fax   

Adres     

e-mail 
 
 

 

     

Opis działalności 

firmy/gospodarstwa (opis 

oferowanych produktów – 

kategoria, rodzaj 

asortymentu) 

 
 
 

     

Rodzaj działalności: 

wytwórca 

żywności/rękodzieło ludowe, 

rękodzieło artystyczne, 

handel itp. 

 

 

Zwiększone zapotrzebowanie na prąd (właściwe zakreślić) 

TAK proszę podać przybliżoną moc urządzenia                                                  NIE 

 

Zamówienie rodzaju domku: 

     □   …. Szt. Domek podstawowy 250 cm x 220cm x 270 cm wys. – 1800zł netto 

 

     □   …. Szt. Domek Podwójny 500cm x 220 cm x 270 cm wys. – 2800zł netto 

 

Potwierdzam zapoznanie się i akceptację warunków regulaminu Kiermaszu Świątecznego, 

stanowiącego integralną cześć niniejszej Umowy- Zgłoszenia i zobowiązuję się 

przestrzegać jego zapisy.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów w celach 

promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

Zobowiązuję się dokonać wpłaty wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Kiermaszu 

Świątecznym w wysokości  

□ 1800zł netto jeden tysiąc osiemset złotych netto + VAT za domek podstawowy 



□ 2800zł netto dwa tysiace osiemset złotych netto + VAT za domek podwójny 

w następujący sposób: 

a) Zaliczka w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy - Zgłoszenia nie później niż 

24.11.2017r. w wysokości 50% wynagrodzenia tj.: 

□   …. Szt. Domek podstawowy - 900zł netto + VAT  

□   …. Szt. Domek podwójny 1400zł netto + VAT  

b) Dopłata w terminie do 24 listopada 2017r. w wysokości 50% wynagrodzenia tj.: 

□   …. Szt. Domek podstawowy - 900zł netto + VAT  

□   …. Szt. Domek podwójny 1400zł netto + VAT  

 

Kontakt do Organizatora w sprawie zgłoszeń Wystawców: 

Iwona Szczepańska, (+48) 728 472 196 i.szczepanska@pkspolonus.pl   

 

 

 

....................................................... 

                            miejsce, data 

............................................................................... 

pieczęć firmy Wystawcy i czytelne podpis 

prawnie wiążący 

 

Potwierdzenie przyjęcia Umowy – Zgłoszenia:    

         …………………………………….. 

         Podpis i data Organizatora 

Rezerwacja domku nr.: ………………..  

mailto:i.szczepanska@pkspolonus.pl


Domek Podstawowy – o wymiarach 250cm x 220 cm 
Domek Podwójny – dwa domki podstawowe złączone boczna ścianką (brak środkowej przegrody).w 
wymiarach 500cm x 220cm 

 

 


