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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Jarmark Świętojański Wrocław 2022 
 

20 maja  – 27 czerwca 2022 r. 

 

1. ZGŁASZAJĄCY 

Pełna nazwa firmy  

Numer NIP  

 
2. DANE ADRESOWE ZAGŁASZAJĄCEGO 

 
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. 

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. 

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

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 2,50 zł netto plus 23 % VAT.    
 
 

10. CZY POSIADASZ BEZPŁATNE KONTO NA WWW.POJAWI.PL - Polski Jarmark Wirtualny? 
 

                                           � tak*                         � nie* 
 
Jeśli zaznaczył-as/eś „tak”, wpisz nazwę swojego sklepu na platformie www.pojawi.pl np. www.pojawi.pl/nazwasklepu...................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
*Wybraną odpowiedź zaznacz znakiem X. 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz na umieszczenie zawartych informacji w bazie danych Pianoforte Agencji Artystycznej w celach związanych  
z weryfikacją Formularzy Zgłoszeniowych i ze świadczeniem usług w ramach Jarmarku Świętojańskiego Wrocław 2022. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich modyfikowania.   
 

� **Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Pianoforte Agencję Artystyczną informacji handlowych (marketingowych) dotyczących działalności Pianoforte Agencja Artystycznej na e-mail podany  

 w formularzu. Respondent ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji w dowolnej chwili. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich modyfikowania.   
 

� **Wyrażam zgodę na użycie podanego numeru telefonu, adresu e-mail do celów marketingowych i handlowych dotyczących działalności Pianoforte Agencji Artystycznej. Respondent ma   

możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji w dowolnej chwili. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich modyfikowania.   
 
**Wyrażenie zgody jest dobrowolne – jeśli wyrażasz zgodę, zaznacz znakiem X. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję Zasady udziału w Jarmarku Świętojańskim Wrocław 2022 
Zasady udziału w Jarmarku Świętojańskim Wrocław 2022 dostępne są na www.jarmarkswietojanski.com/zgloszenia 

 
 
 
 

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

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

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: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

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

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

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

 

 

http://www.pojawi.pl/
http://www.pojawi.pl/nazwasklepu
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WYCIĄG Z REGULAMINU   – ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PŁATNOŚCI I WARUNKÓW ROZWIĄZANIA UMOWY 
 
WARUNKI PŁATNOŚCI: 
 
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 zobowiązany jest do dokonania stosownych opłat w ustalonych z Organizatorem terminach: 

3.1. 30 % całkowitej opłaty za udział w Jarmarku - do 3 dni roboczych po uzyskaniu od Organizatora wiadomości e-mail z akceptacją Zgłoszenia, 

3.2. do dnia 4.05.2022 r. - 70 % całkowitej opłaty za udział w Jarmarku, 

4. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłat stałych tj.: 

4.1. kaucja za Domek Jarmarki Polskie – 1000 zł – płatna przelewem do dnia 16.05.2022 r., zwrotna po zakończeniu Jarmarku Świętojańskiego, 

4.2. kaucja za powierzchnię handlową pod domek własny Uczestnika  – 1500 zł – płatna przelewem do dnia 16.05.2022 r., zwrotna po zakończeniu Jarmarku 

Świętojańskiego, 

4.3. opłata za instalację elektryczną 2,50 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.  

5. 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. 

6. Brak wpłaconej kaucji w terminie określonym w regulaminie oznacza rozwiązanie umowy z Uczestnikiem  ze skutkiem natychmiastowym, a wpłacone opłaty w 100% 

przechodzą na rzecz Organizatora.  

7. Kaucja nie jest oprocentowana i zostaje zwrócona przez Organizatora w terminie do 30 dni po zakończeniu Jarmarku, gdy Uczestnik zakończy swoją działalność na 

Jarmarku. 

 

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY: 

 

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

1.1. do dnia 05.05.2022 r. – Organizator zwróci Uczestnikowi 100 % dokonanej opłaty. 

1.2. od dnia 06.05 do dnia 19.05.2022r. (czas załadunków, transportu i montażu infrastruktury Jarmarku) – Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę  

w wysokości 70% 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 30 % 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 20.05.2022r. do dnia 07.06.2022r. – Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 30% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej 

z Umowy, a pozostała część dokonanej opłaty zostanie zatrzymana przez Organizatora.  

2.2. w terminie od 08.06.2022r. do dnia 27.06.2022r. – Organizator zatrzymuje 100% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy. 

3. Jeżeli Jarmark zostanie tymczasowo zamknięty na dowolny okres, Organizator nie zwraca opłat za udział w Jarmarku oraz za poniesione przez Uczestnika straty  

w związku z tymczasowym zamknięciem Jarmarku. 

 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Jarmarku Świętojańskim przez Uczestnika: 

4.1. w terminie do 04.05.2022r. – Organizator zatrzymuje 30% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku,  

4.2. w terminie od 05.05.2022r. do dnia 19.05.2022r. – 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.  

4.3. w terminie od 20.05.2022r. do dnia 31.05.2022r. – 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.  

4.4. w terminie od 01.06.2022 r. do dnia 27.06.2022r. Organizator zatrzymuje 100% opłaty całkowitej za udział w Jarmarku wynikającej z Umowy.  

5. Jeżeli Uczestnik zostanie skierowany na przymusową kwarantannę z powodu 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.  

 

 

 

 

 

 


