
 

 

Stalowa Wola / Rynek w Rozwadowie 

2 kwietnia 2023 / godz. 12.00 -  18.00 

udostępnienie stoisk - nie wcześniej niż godz. 10.00 

 

Organizator: 

Rozwadowski Dom Kultury "Sokół"- filia Miejskiego Domu Kultury

ul. Rozwadowska 21, 37-450 Stalowa Wola 

Informacje dla Wystawców pod nr tel. 15 600 02 85  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY do 22 marca 2023 r. 

1. Rodzaj stoiska  
(prosimy o zaznaczenie jednej z opcji 
krzyżykiem) 

  

o stoisko rękodzielnicze - produkty nie przeznaczone 

do spożycia 

o stoisko gastronomiczne i artykuły spożywcze inne 

(animacyjne, promocyjne itp.) 

o partnerzy wydarzenia 

2. NAZWA zgłaszającego się 
Uwaga! Nazwa zgłaszającego to  np. imię i 
nazwisko lub nazwa firmy itp. 
Wskazana NAZWA będzie używana do 
oznaczenia stoiska oraz informacji o 
zakwalifikowaniu się do udziału w Jarmarku 
(zamieszczonej na FB, stronie www RDK 
Sokół). 

 

3. Kontakt  
(nr telefonu, adres, e-mail) 

 
 
 
 

4. Faktura  
(prosimy o zaznaczenie jednej z opcji 
krzyżykiem) 

o Tak, chcę otrzymać fakturę (dane do faktury, proszę 

wpisać w punkcie poniżej) 

 

o Nie potrzebuję faktury (wystawiony zostanie 

paragon, bez możliwości późniejszego  wystawienia 

faktury) 



5. Dane do faktury  
(nazwa, adres, NIP) – jeśli powyżej wskazano, 
że potrzebna będzie faktura 

 
 
 
 
 
 

6. Krótki opis stoiska 
(Prosimy o opisanie i podanie asortymentu 
oraz zakresu działań na stoisku) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. NAMIOT / DOMEK 
WYSTAWIENNICZY 

 
(prosimy o zaznaczenie jednej z opcji 
krzyżykiem) 
 
- namiot wystawienniczy o wymiarach 3mx3m 
w cenie 30 zł/szt. 
 
- domek wystawienniczy o wymiarach 3mx2m 
w cenie 30 zł/szt.  
 
(Uwaga! liczba domków jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń) 

 

 

 

o 1 namiot 

o 2 namioty 

o 1 domek  

o 2 domki 

o własny namiot 

 

 

8. WŁASNY NAMIOT  
(prosimy o podanie wymiarów) 

 
 
 

 
 
 
 

 
Uwaga! W przypadku wyboru domku wystawienniczego, a nieotrzymania go,  

proszę wskazać poniżej zapotrzebowanie na stoliki i krzesła. 

 

9. STOLIKI  
(prosimy o zaznaczenie jednej z opcji 
krzyżykiem) 
 
 
- stolik o wymiarach ok. 70 cm x 120 cm w 
cenie 15 zł/szt. – (max. 2 sztuki) 

 

 

o 1 stolik 

o 2 stoliki 

o nie wypożyczam 

 

10. KRZESŁA  
(prosimy o zaznaczenie jednej z opcji 
krzyżykiem) 
 
- krzesło w cenie 7zł./szt. - (max. 4 sztuki) 

 
 
 
 
 
 

 

o 1 krzesło 

o 2 krzesła  

o 3 krzesła 

o 4 krzesła  

o nie wypożyczam 

 

11.  ENERGIA ELEKTRYCZNA 
(prosimy o zaznaczenie jednej z opcji 
krzyżykiem) 

 



 
opłata za energię elektryczną wynosi 30 zł (lub 
jej wielokrotność w zależności do poboru) 

 

 

o Tak (podstawowy pobór energii, maksymalny pobór 

do 2,3 kWh) - 30 zł 

o Tak (zwiększone zapotrzebowanie od 2,3 kWh do 

4,6 kWh) - 60 zł 

o Tak (zwiększone zapotrzebowanie od 4,6 kWh do 

6,9 kWh) - 90 zł 

o Nie  

 

12.  W przypadku korzystania z 
energii elektrycznej prosimy o 
wskazanie urządzeń, jakie 
zostaną podłączone do prądu, 
ich ilość oraz parametry 
zasilania. 
 

 

13. Uwagi / dodatkowe informacje 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem/am się i akceptuję  

Regulamin Rozwadowskiego Jarmarku Wielkanocnego  

oraz politykę prywatności Miejskiego Domu Kultury 

 

 

………………………………………………….  

Data i czytelny podpis Zgłaszającego  

 

 

 

Zgłoszenie przyjęto dnia……………………………………. 

 (wypełnia pracownik MDK)  

 

…………………………………………………..  

podpis pracownika MDK 

 

 


