Grajewo, 18.05.2022 r.
GCK.261.5.2022
Grajewskie Centrum Kultury zaprasza do złożenia ofert na wynajem placu pod stoiska handlowe w czasie
trwania imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej „Dni Grajewa 2022” w dniach 09-10.07.2022 r. na
terenach zielonych przy Grajewskiej Izbie Historycznej w Grajewie, ul. Legionistów 9.
Dodatkowych informacji udziela zastępca dyrektora – Anna Mroziewska tel. (86) 272-29-91, e-mail:
sekretariat@gckgrajewo.pl
Regulamin przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia handlu podczas
„Dni Grajewa 2022” w dniach 09-10.07.2022 r.
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Niniejszy regulamin dotyczy producentów artykułów przemysłowych oraz stoisk z produktami
tradycyjnymi, regionalnymi i rękodziełem. Regulamin obejmuje również wystawców ze stoiskami o
charakterze promocyjnym.
Oferta wystawców nie może obejmować stoisk gastronomicznych z piwem i napojami alkoholowymi
oraz stoisk z towarami spożywczymi typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, gofry, z wyłączeniem
lodów włoskich i gałkowanych, żelków i lizaków.
Zgłoszenie w postaci wypełnionego formularza przyjmowane są do dnia 24.06.2022 r. w sekretariacie
GCK (ul. Wojska Polskiego 20), bądź e-mail: sekretariat@gckgrajewo.pl
GCK zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn. Przy wyborze stoisk brany będzie
pod uwagę termin złożenia formularza zgłoszeniowego oraz asortyment stoiska. Wybrane podmioty
o wyborze ich oferty zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą e-mail w terminie do 27.06.2022 r.
Wystawca wpłaci na rzecz Organizatora kwotę w wysokości 35 zł za każdy zamówiony metr bieżący
stoiska w przypadku sprzedaży jednodniowej, a w przypadku zdecydowania się Wystawcy na dwa dni
imprezy cena wynosi 50 zł za metr bieżący stoiska (głębokość stoiska max 3m). Opłata za stoisko musi
być dokonana najpóźniej do dnia 30.06.2022 r. na rachunek bankowy GCK: 44 1020 1332 0000 1902
1076 1015 z dopiskiem „stoisko handlowe – „Dni Grajewa 2022”.
Wystawca przy wjeździe na teren imprezy winien okazać dowód wpłaty kwoty określonej w formularzu
zgłoszeniowym.
Miejsce ustawienia stoiska wyznacza pracownik GCK, a Wystawca zobowiązuje się podporządkować
jego decyzjom.
Wystawca zobowiązuje się do rozstawienia stoiska, co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem imprezy.
GCK zapewnia dostęp do prądu 230V.
Wystawca deklaruje posiadanie wszystkich potrzebnych zezwoleń na prowadzenie przedmiotowej
działalności.
Wystawcę, który rezygnuje z przyjazdu obowiązuje poinformowanie Organizatora o tym fakcie. Opłata
nie jest zwracana.
Wystawcy zobowiązani są do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza oraz uprzątnięcia
powierzchni po zakończeniu dnia targowego.
GCK nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków atmosferycznych oraz
innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).
Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy
dotyczący wynajmu placu na stoisko handlowe podczas imprezy ,,Dni Grajewa 2022”

Imię i nazwisko / nazwa firmy ………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………
Adres …………………………………………………………….…………………………………..
Telefon kontaktowy ………………………………… e-mail: ……………………………………..
Rodzaj stoiska / Asortyment …………………………………………………………………………
Długość stoiska: …………………………………………
Zapotrzebowanie na energię elektryczną ………………… (liczba gniazdek/ punktów oświetlenia)
Deklarowana data/y wystawienia stoiska i należna opłata:
09.07.2022

35 zł x …………………… m = ………………………………… zł
(długość stoiska)

09-10.07.2022

(należna opłata)

50 zł x …………………… m = ………………………………… zł
(długość stoiska)

(należna opłata)

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zapłaty należnej kwoty
do dnia 30.06.2022 r. na rachunek bankowy GCK:
PKO Bank Polski S.A 44 1020 1332 0000 1902 1076 1015
tytuł przelewu: „stoisko handlowe – Dni Grajewa 2022”.

……………………..
Miejscowość i data

………………………………….
Podpis wystawcy lub/i pieczątka firmy

Zgłoszenie w postaci wypełnionego formularza przyjmowane są do dnia 24.06.2022 r.
w sekretariacie GCK (ul. Wojska Polskiego 20), bądź e-mail: sekretariat@gckgrajewo.pl

