
 

 
 
Karta zgłoszeniowa 
  
Imię i nazwisko /  Nazwa firmy  
Adres zamieszkania (miejscowość)  
Nr rejestracyjny auta  
 
Dodatkowe zapotrzebowanie (np. Energia elektryczna, namiot, stół, krzesła itp.) 

 

Rodzaj sprzedawanych / prezentowanych towarów 

  

Tel. 

e-mail 

 
Wypełniony formularz prosimy złożyć w sekretariacie Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, 
ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów lub przesłać pocztą na powyższy adres lub drogą 
elektroniczną e-mail: jarmarkostrzeszowski@gmail.com w terminie do 12. XII. 2017r. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez 
organizatorów Jarmarku Bożonarodzeniowego Ostrzeszów 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) 
 
Zapoznałem się z Regulaminem Jarmarku Bożonarodzeniowego Ostrzeszów 2017 r. i akceptuję go w całości. 
 
                                                                                   Data  
                                                                                    Podpis  ---------------------------------------------------- 
                                                                                                           ( Imię i Nazwisko zgłaszającego) 
 
Wszelkich informacji udzielamy w sekretariacie Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2,  
tel. (62) 730 25 76 lub e-mail: jarmarkostrzeszowski@gmail.com. 
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