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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Jarmark Świętojański Wrocław 2021 
 

21 maja  – 28 czerwca 2021 r. 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: biuro@jarmarkswietojanski.com 
 

1. ZGŁASZAJĄCY 

Pełna nazwa firmy  

Numer NIP  

 

2. DANE ADRESOWE ZGŁASZAJĄCEGO 

 
3. OSOBA REPREZENTUJĄCA 

Imię i nazwisko 
 

Nr telefonu komórkowego  

Adres e-mail oraz storna www  

 
4. REZERWACJA DOMKU HANDLOWEGO 

 

5. REZERWACJA POWIERZCHNI HANDLOWEJ POD DOMEK WŁASNY  

 

6. REZERWACJA dodatkowej powierzchni przed domkiem 

 

 
7. OFEROWANY ASORTYMENT 

 ADRES SIEDZIBY FIRMY ADRES DO KORESPONDENCJI 

Ulica i miejscowość   

Kod pocztowy   

Rezerwacja domku 3x2m - domek Organizatora  
(jeżeli nie chcesz domku omiń punkt nr 4) 

Wypełnij poniżej, jeżeli wybierasz domek Organizatora. 

Podali ilość domków ……………… szt. 

PROPONOWANY WYBÓR LOKALIZACJI (wpisz numer domku z planu, 
możesz wybrać maksymalnie 2 numery domków) …………………………………………... 

Proponowana przez Zgłaszającego oferta cenowa (wpisz obok w 

polu kwotę netto (będzie doliczony VAT 23%) za 39 dni handlowych) …………………………………….…… zł netto 

Rezerwacja powierzchni handlowej pod domek własny  
(jeżeli nie chcesz proponować swojego domku omiń punkt nr 5) 

Wypełnij poniżej, jeżeli posiadasz swój domek własny. 

Podali ilość domków ……………… szt. 

PROPONOWANY WYBÓR LOKALIZACJI (wpisz numer domku z planu, jeżeli 
na planie nie ma lokalizacji nie wpisuj nr domku) …………………………………………... 

POWIERZCHNIA DOMKU WŁASNEGO (szerokość x głębokość) 
……………………………………………………………………………. 

Proponowana przez Zgłaszającego oferta cenowa (wpisz obok w 

polu kwotę netto (będzie doliczony VAT 23%) za 39 dni handlowych) …………………………………….…… zł netto 

REZERWACJA dodatkowej powierzchni przed domkiem Wpisz w polu poniżej TAK, jeżeli wybierasz tę opcję. 

Rezerwacja dodatkowej powierzchni (do 1 m tylko z przodu domku) – opłata stała 
1000 zł netto plus 23 % VAT  

WYKAZ OFEROWANYCH PRODUKTÓW I WYROBÓW: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu – należy załączyć 

zdjęcia. Jeżeli sprzedaż ma być prowadzona z domku własnego - należy przesłać rysunki lub zdjęcia domku. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. DOŚWIADCZENIE 

 

9. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
 

Zasilanie jednofazowe (230V)  

Podaj moc w kW 
………………………………kW 

 
Zasilanie siłowe (380V) 

Podaj moc w kW 
Wpisz poniżej ilość kW przy 
właściwym zabezpieczeniu 

Gniazdo 16A 
………………………………kW 

Gniazdo 32A 
………………………………kW 

Gniazdo 63A 
………………………………kW 

 
Rozliczenie za energię elektryczną następuje w ostatnim dniu Jarmarku na podstawie odczytu z licznika. Koszt 1kW to 2,00 zł netto plus 23 % VAT.    
 
1. Zgłaszający podpisując niniejszy Formularz oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji, wystawienia faktury VAT, wprowadzenia 

danych osobowych do bazy danych i ich wielokrotnego przetwarzania obecnie i w przyszłości przez Pianoforte Agencję Artystyczną oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim - firmom 
zewnętrznym obsługującym Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu – na podstawie zawartych umów oraz instytucjom publicznym związanych z funkcjonowaniem Jarmarku – w celach 
informacyjnych oraz promocyjno – handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2. Każdy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne. Dostęp do danych jest możliwy drogą e-mail na adres: rodo@pianoforte.com.pl . Dane 
osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: biuro@jarmarkswietojanski.com 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zasady przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ……………………………………                                                                                 …….………………………………………………... 
                    data                                                                                                                             podpis i pieczęć Zgłaszającego 
 

Opisz swoje doświadczenie. W jakich imprezach Zgłaszający brał udział. 

Imprezy plenerowe/jarmarki 

Wpisz poniżej w odpowiednim polu tak lub nie. 

TAK NIE 

Brałem/am już udział w Jarmarku Świętojańskim lub Jarmarku Bożonarodzeniowym 
na wrocławskim Rynku. 

…………………………….. …………………………….. 

Brałem/am już udział w innych wydarzeniach plenerowych (jakich?) 
…………………………….. …………………………….. 

Wykaz wydarzeń, w których uczestniczył Zgłaszający: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

 
 

Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego nie jest gwarancją udziału w Jarmarku Świętojańskim, a jedynie stanowi o chęci udziału. 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2.0 
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DO DAT KOW E INFO RM ACJE  

 
Warun k i  P ł atn o ści   

 
1. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania stosownych opłat za udział w Jarmarku zgodnie z warunkami ustalonymi z Organizatorem i określonymi w Umowie.  

2. Opłata może być dokonana przelewem na rachunek bankowy Organizatora lub gotówką. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania stosownych opłat w ustalonych z Organizatorem terminach: 

3.1. 10% całkowitej opłaty za udział w Jarmarku - do 3 dni roboczych po uzyskaniu od Organizatora wiadomości e-mail z akceptacją Zgłoszenia, 

3.2. do dnia 23.04.2021r. - 90 % całkowitej opłaty za udział w Jarmarku, chyba, że między Organizatorem a Uczestnikiem zostaną zawarte indywidualne warunki określone w umowie, 

3.3. w sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość opłaty za udział w trakcie trwania jarmarku po zaakcentowaniu przez Organizatora, 

3.4.  istnieje możliwość wpłaty jednorazowej.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłat stałych: 

4.1. kaucja za Domek Jarmarki Polskie – 1000 zł – płatna gotówką w dniu odbioru kluczy, zwrotna po zakończeniu Jarmarku Świętojańskiego, 

4.2. kaucja za powierzchnię handlową pod domek własny – 1500 zł – płatne przelewem minimum 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem montażu. 

4.3. opłata za instalację elektryczną 2,00 zł netto plus 23 % VAT – płatna w ostatnim dniu Jarmarku Świętojańskiego na podstawie odczytu z licznika. 

4.4. opłata za dodatkową powierzchnię dotycząca tylko frontowego miejsca przed domkiem (do 1 m przed domkiem)  - w wysokości 1000 zł netto plus 23 % VAT. Wystawianie się na boki 

domku oraz z tyłu jest zabronione ze względu na blokowanie przejść i ciągów pieszych i skutkuje usunięciem asortymentu na koszt Uczestnika oraz nałożeniem kary umownej w wysokości 

500 zł za dzień. 

5. Brak wpłaconej kaucji oznacza rozwiązanie umowy z Uczestnikiem ze skutkiem natychmiastowym a wpłacone opłaty w 100% przechodzą na rzecz Organizatora.  

6. Kaucja nie jest oprocentowana i zostaje zwrócona przez Organizatora w terminie do 14 dni po zakończeniu Jarmarku, gdy Uczestnik zakończy swoją działalność podczas Jarmarku bez żadnych 

zastrzeżeń. 

7. Kaucja zostaje zatrzymana przez Organizatora w całości lub jej części, w przypadku nie stosowania się przez Uczestnika do Regulaminu Jarmarku, Regulaminu Użytkowania Domków  oraz gdy 

na Organizatora zostaną nałożone kary zawinione przez Uczestnika np. przez Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, Straż Miejską lub inne. 

8. Każdy Uczestnik ma obowiązek uregulować opłatę za podłączenie instalacji elektrycznych, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty  za energię elektryczną na podstawie odczytu  

z licznika  przy rozliczeniu Umowy. 

9. Łączna opłata przekraczająca kwotę 15 000 zł brutto musi być uregulowana w całości wyłącznie przelewem bankowym zgodnie z art. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców, (Dz.U. z 2019r. poz.1292 ze  zm.). Kwoty nie można rozdzielać na płatności gotówką i przelewem. 

 

 

Warun k i  r ozw i ąz an i a  um ow y  
 

1. W przypadku odwołania Jarmarku Świętojańskiego z dowolnej przyczyny przed jego rozpoczęciem w terminie: 

1.1. do dnia 10.05.2021 r. – Organizator zwróci Uczestnikowi 100% dokonanej opłaty, 

1.2. od dnia 11.05 do dnia 20.05.2021 r. (czas załadunków, transportu i montażu infrastruktury Jarmarku) –  Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 90% opłaty całkowitej za udział 

w Jarmarku, pod warunkiem, że Uczestnik dokonał 100 % opłaty całkowitej. Jeżeli Uczestnik dokonał opłaty częściowej za udział w Jarmarku, zgodnie z warunkami płatności, Organizator 

zatrzymuje 10 % opłaty całkowitej za udział w Jarmarku, a pozostała część dokonanej opłaty zostanie zwrócona Uczestnikowi.  

 

2. W przypadku odwołania Jarmarku Świętojańskiego z dowolnej przyczyny w trakcie jego funkcjonowania:  

2.1. w terminie od 21.05.2021r. do dnia 27.05.2021r. – Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 50% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy, pod warunkiem, 

że Uczestnik dokonał 100 % opłaty całkowitej. Jeżeli Uczestnik dokonał opłaty częściowej za udział w Jarmarku zgodnie z warunkami płatności, Organizator zatrzymuje 50 % opłaty 

całkowitej za udział w Jarmarku, a pozostała część dokonanej opłaty zostanie zwrócona Uczestnikowi.  

2.2. w terminie od 28.05.2021r. do dnia 03.06.2021r. – Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 30% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy, pod warunkiem, 

że Uczestnik dokonał 100 % opłaty całkowitej. Jeżeli Uczestnik dokonał opłaty częściowej za udział w Jarmarku zgodnie z warunkami płatności, Organizator zatrzymuje 70 % opłaty 

całkowitej za udział w Jarmarku, a pozostała część dokonanej opłaty zostanie zwrócona Uczestnikowi.  

2.3. w terminie od 04.06.2021r. do dnia 10.06.2021r. – Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 20% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy, pod warunkiem, 

że Uczestnik dokonał 100 % opłaty całkowitej. Jeżeli Uczestnik dokonał opłaty częściowej za udział w Jarmarku zgodnie z warunkami płatności, Organizator zatrzymuje 80 % opłaty 

całkowitej za udział w Jarmarku, a pozostała część dokonanej opłaty zostanie zwrócona Uczestnikowi.  

2.4. w terminie od 11.06.2021r. do dnia 28.06.2021r. – Organizator zatrzymuje 100% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy. 

 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Jarmarku Świętojańskim przez Uczestnika:  
3.1. do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy Organizator zwróci Uczestnikowi 100% dokonanej opłaty chyba że między Organizatorem a Uczestnikiem zostaną zawarte indywidualne warunki 

określone w Umowie, 
3.2. w terminie do 23.04.2021 r. – Organizator zatrzymuje 10% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku, 
3.3. w terminie od 24.04.2021r. do dnia 09.05.2021r. – Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 80% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy, pod warunkiem, 

że Uczestnik dokonał 100 % opłaty całkowitej. Jeżeli Uczestnik dokonał opłaty częściowej za udział w Jarmarku zgodnie z warunkami płatności, Organizator zatrzymuje 20 % opłaty 

całkowitej za udział w Jarmarku, a pozostała część dokonanej opłaty zostanie zwrócona Uczestnikowi.  

3.4. w terminie od 10.05.2021r. do dnia 20.05.2021r. – Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 50% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy pod pod 

warunkiem, że Uczestnik dokonał 100 % opłaty całkowitej. Jeżeli Uczestnik dokonał opłaty częściowej za udział w Jarmarku zgodnie z warunkami płatności, Organizator zatrzymuje 50 % 

opłaty całkowitej za udział w Jarmarku, a pozostała część dokonanej opłaty zostanie zwrócona Uczestnikowi.  

3.5. w terminie od 21.05.2021r. do dnia 27.05.2021r. – Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 30% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy, pod warunkiem, 

że Uczestnik dokonał 100 % opłaty całkowitej. Jeżeli Uczestnik dokonał opłaty częściowej za udział w Jarmarku zgodnie z warunkami płatności, Organizator zatrzymuje 70 % opłaty 

całkowitej za udział w Jarmarku, a pozostała część dokonanej opłaty zostanie zwrócona Uczestnikowi.  

3.6. w terminie od 28.05.2021r. do dnia 03.06.2021r. – Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 10% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy, pod warunkiem, 

że Uczestnik dokonał 100 % opłaty całkowitej. Jeżeli Uczestnik dokonał opłaty częściowej za udział w Jarmarku zgodnie z warunkami płatności, Organizator zatrzymuje 90 % opłaty 

całkowitej za udział w Jarmarku, a pozostała część dokonanej opłaty zostanie zwrócona Uczestnikowi.  

3.7. w terminie od 04.06.2021r. do dnia 28.06.2021r. – Organizator zatrzymuje 100%  opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy. 
4. Brak dokonania przez Uczestnika opłat za udział w Jarmarku zgodnie z terminami i kwotami określonymi w Umowie jest jednoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy. Rozwiązanie 

Umowy następuje automatycznie, w trybie natychmiastowym bez informowania Uczestnika - w tym przypadku Organizator nie zwraca wcześniej wpłaconych kwot za udział w jarmarku. 

5. Jeżeli Uczestnik będzie na przymusowej kwarantannie związanej z COVID-19 i nie będzie uczestniczył w Jarmarku (domek będzie zamknięty), Uczestnik nie będzie ponosił dodatkowych  

kosztów w związku z Jego nieobecnością na Jarmarku. Organizator za okres kwarantanny Uczestnika nie zwraca Uczestnikowi opłat za udział w Jarmarku oraz za poniesione przez Uczestnika 

straty.  

6. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Jarmarku Organizator może na Jego miejsce przyjąć nowego Uczestnika. 

7. Kwoty zwrotu należne Uczestnikowi Organizator zwróci w terminie do 30 dni roboczych na konto Uczestnika od momentu podpisania faktur korygujących.  
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