
KARTA STOISKOWA 

Zgłoszenie na imprezę plenerową  
,, Jarmark Bożonarodzeniowy w Kątach Wrocławskich 2021 r.” 

Nazwa firmy i/lub imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej 

 
 
 

Adres siedziby 
 
 

 

Typ stoiska 
 
 

 

Asortyment stoiska z podaniem ceny jaka 
będzie obowiązywać w trakcie Imprezy 
 
 

 

Wymiary stoiska 
 
 

 

Telefon kontaktowy oraz e-mail 
 
 

 

Zapotrzebowanie od Organizatora (pobór prądu 
i inne – wskazać jakie) 
 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Jarmark jest imprezą dwudniową - termin 11 i 12 grudnia 2021 r. w godzinach 13:00 – 19:00. 

Państwa deklaracja udziału w Jarmarku zakłada zatem obecność na dwa dni. Chcielibyśmy uniknąć 
sytuacji, w której stoiska handlowe pozostają puste, w związku z tym bardzo prosimy o potwierdzenie 
dyspozycyjności na dwa lub jeden dzień jarmarku. 
2. Jarmark rozpoczynamy o godzinie 13:00 w sobotę tj. 11.12.2021 r. Stoiska handlowe rozkładamy 
od godziny 7:00. Wszystkie powinny być już gotowe do Państwa dyspozycji o godzinie 10:00.  Tych 

z Państwa, którzy deklarowali swoje namioty, uprzejmie prosimy o ich rozstawienie stosownie 

wcześniej, tak żeby wszystkie namioty były już gotowe o godzinie 10:00. Musimy zadbać o przestrzeń 
dla wszystkich. O godzinie 11:00 rozpoczynamy wykładanie asortymentu i przygotowania w strefie 
cateringowej. Pierwsze 25 zaakceptowanych przez GOKIS zgłoszeń ma zagwarantowane namioty w 
jednakowym kolorze, w rozmiarze 3/3. Pozostałe zgłoszenia będą zobligowane do dostarczenia 
namiotu. 
3. Opłaty za stoiska handlowe w czasie Jarmarku, uregulowane Zarządzeniem Dyrektora GOKIS Kąty 
Wrocławskie nr 3/11/2021 w sprawie ustalenia ceny wynajmu powierzchni na stoisko podczas 

jarmarku z dnia 16.11.2021,  kształtują się w sposób następujący: 
- szkoły, stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, osiedla z obszaru gminy Kąty 
Wrocławskie - opłata 1zł/stoisko; 
- pozostałe stoiska handlowe z obszaru gminy Kąty Wrocławskie - 75zł/stoisko; 
- stoiska handlowe spoza gminy Kąty Wrocławskie - 150zł/stoisko; 
- stoiska handlowe z alkoholem – 300zł/stoisko. 
Opłaty dotyczą stoiska o wymiarach 3/3, w przypadku zajęcia większej przestrzeni stoiskowej, 

opłata będzie naliczana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Opłaty dotyczą dwóch dni 
wystawienniczych. Warunkiem udziału w imprezie jest uiszczenie opłaty przelewem bankowym 
na konto: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 26 9574 0005 2001 0000 0680 0001 z dopiskiem 

,,Jarmark Bożonarodzeniowy 2021" nie później niż do dnia 03.12.2021 r. 
4. Wystawcy w ramach wniesionej opłaty mają zagwarantowane namioty (1 szt.), krzesła (2 szt.) i 
stoły (1 szt.) oraz standardowe oświetlenie namiotu - nie dotyczy to podmiotów, które nie uzyskały 

takich gwarancji. Jeśli ktoś z Państwa uzna za stosowne oświetlić swoje miejsce handlowe 
dodatkowo, uprzejmie prosimy zaopatrzyć się w kabel oraz oświetlenie zewnętrzne. Nie zapewniamy 
butli gazowych ani urządzeń gazowych. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami 
telefonów: kom.: 691733918 lub stacjonarny: 713166141. 
5. Skan uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej należy przesłać na adres e-mail: 
programowy@gokiskwr.pl do dnia 3.12.2021 r. do godz. 16:00. 

 
Akceptuję wyżej wymienione warunki uczestnictwa. 

mailto:programowy@gokiskwr.pl

