Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH
Brüderstraße 9
02826 Görlitz

Formularz aplikacyjny dla Festynu Staromiejskiego w Görlitz
Dane dotyczące prowadzącego stoisko
Firma, nazwisko, imię, ulica, kod poczt., miejscowość

Telefon
Faks
Telefon kom.
e-mail
NIP

Oferta towarowa (można zaznaczyć kilka)
Rzemiosło i handel

towary handlowe

urządzenie rozrywki publicznej

Przekąski (wszystko oprócz gastronomii)

Gastronomia (dania z patelni i grilla)

napoje piwo i napoje bezalkoholowe

napoje kruszon i koktajle

lody

napoje wino

dodatkowe napoje tylko napoje bezalkoholowe, kawa do przekąsek lub gastronomii
Proszę wymienić wszystkie produkty:
(dalsze informacje odnośnie kryteriów oceny zespołu doradczego produkt, projekt stoiska i kompetencje proszę dołączyć jako odrębne załączniki)

Zamówienie na energię elektryczną dla stoiska sprzedaży wraz z ilością
16A / 220V z uziemieniem do maks. 3 kW
16A / 380V do maks. 10 kW

kW?

kW?

32A / 380V do maks. 20 kW

kW?

63A / 380V do maks. 40 kW

kW?

Zamówienie na energię elektryczną dla samochodów chłodni: _________________________
Korzystam z instalacji gazowych:

nie

tak, przed montażem wypełnię odpowiedni formularz.

Podłączenie wody:

wymagane

niewymagane

Aplikacja na okres:

1 roku

3 lat

Dane dotyczące stoiska (w pełni zmontowane, wzgl. otwarte)
szerokość

m

chatka na rynku
sprzedaż z jednej strony

głębokość
pawilon

m

wysokość

stoisko otwarte

m

pojazd do wyszynku

sprzedaż z kilku stron łączna masa stoiska

stoisko z 6 narożnikami
kg

Wnioskowane miejsce na stoisko (zgodnie z planem sytuacyjnym)
alternatywnie
 Przyjmowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione arkusze aplikacyjne. Niekompletna dokumentacja prowadzi zgodnie z pkt. 4.3 OWH do wykluczenia.
 Wymagane załączniki: aktualne zdjęcie lub rysunek budowlany stoiska, kopia zgłoszenia działalności gospodarczej, karta mobilnej działalności
gospodarczej
 Aplikacje można składać tylko drogą pocztową lub pocztą e-mail. Nie wysyłać aplikacji faksem.
 Pojazdy chłodnie nie mogą generalnie być ustawiane przy stoisku. Dlatego wymagane jest zgłoszenie (patrz wyżej - pojazdy chłodnie) na specjalnie
przeznaczone do tego celu miejsce parkingowe.
 Aplikacje należy składać do 28 lutego danego roku festynu. Liczy się data stempla pocztowego!

 Akceptuję aktualnie obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe Festynu Staromiejskiego w Görlitz

_______________________
Miejscowość, data

podpis i pieczęć

tak

