
                                                              

1 

 

 

Z g ł o s z e n i e  
udziału w historycznej imprezie plenerowej  

 

 

LEGNICKIE POLE  1241 

Pod hasłem: „Tu stracisz głowę” 
Legnickie Pole    6 maja 2017 r. 

 

 

 

- w charakterze wystawcy na terenie bazaru średniowiecznego 

- w charakterze odtwórcy historycznego 

 

Lp. Proponowane godziny prezentacji stanowisk 
Zgłoszenie 

uczestnictwa* 

1. 6 maja 2017 r. – godz. 12.00 – 20.00     

*Zaznaczyć krzyżykiem 

 

Miejsce imprezy: Legnickie Pole, powiat legnicki 

Udział w imprezach w charakterze wystawcy, polega na zapewnieniu, wystawieniu/sprzedaży  

produktów, na udostępnionym przez organizatora stoisku, po uprzednim zgłoszeniu.  

 

Lp. Imię i nazwisko Adres Telefon adres email 
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Organizator zapewnia: 

- teren wystawienniczy w plenerze 

- domek drewniany wystawowy szerokość 300 cm, głębokość 220 cm wysokość na środku 

250 cm, po bokach 220 cm, wysokość lady 90 cm. 

- możliwość skorzystania z pomocy wolontariusza (szczegółowe informacje pod numerem 

telefonu 76 8582827). 

Wystawca zobowiązuje się do: 

1. Uiszczenia opłaty za udostępniony domek w wysokości 50 zł/ dzień 

2. Uiszczenia opłaty za udostępnione miejsce w wysokości 30 zł/ dzień  

3. Stragan odtwórcy historycznego 0 zł. 

 

Płatność do 15 kwietnia 2017 r. na konto bankowe nr 70 8649 1031 2001 0004 8158 0001   

tytułem: Legnickie Pole 1241 w dniu 6 maja 2017 r.  

2.  Zagospodarowania udostępnionego domku ok 2 godz. przed imprezą, miejsce: Legnickie 

Pole, powiat legnicki. 

3. Zaakceptowania formuły historycznej przy prezentacji,  sprzedaży produktów  (strój,    

naturalne dekoracje oraz aranżacja stanowiska: lny, wiklina, płótno, drzewo). 

3. Wystawy/sprzedaży produktów  (proszę podać nazwę): 

Lp. Nazwa towaru/produktu 

  

  

  

  

 

4. Określenia wymagań technicznych: 
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na swoim stoisku korzystać będę z następujących sprzętów o mocy, które sam sobie 

zabezpieczę i dostarczę (proszę podać każdy przewidziany sprzęt elektryczny – ważne ze 

względu na potrzebne napięcie – UWAGA – przedłużacze we własnym zakresie):  

Lp

. 

Przewidziany sprzęt elektryczny 

  

  

  

 

Wypełnione deklaracje prosimy odesłać e-mailem na adres: 

malgorzata.wasylewicz@gmail.com lub dostarczyć do biura na Plac H. Pobożnego 6,  

I piętro, tel. 76 8582827,  w nieprzekraczalnym terminie do  

31 marca 2017 r. 

Liczba  miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ofert. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku (zdjęcia) przez Organizatora 

Konkursu na potrzeby promocji.   

Data, podpis/ pieczątka: 

 


