
                             Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 
 

                                           Z A P R A S ZA  NA 
 

 
 

I                                       II GIEŁDĘ MINERAŁÓW I RĘKODZIEŁA 
 

                                        Miejsce: RYNEK MIASTA ZŁOTORYJA 
 

  Termin: 27 - 29 maja 2016r. (PT, So, N)                                                   

                                                                                                      Piątek godz. 14.00 – 20.00   
                                                                                                      Sobota godz. 10.00 – 20.00 
                                                                                                      Niedziela godz. 10.00 – 18.00 
 

                                         INFORMACJE na stronie internetowej www.zokir.pl  i pod nr  tel. 534 172 700     

                                         ZGŁOSZENIA  na adres e-mail: muzeumzlota@o2.pl , lub listownie                             
                                                                         Muzeum Złota, ul. Zaułek 2, 59-500 Złotoryja. 

 
Giełda jest jedną z imprez towarzyszących tegorocznemu świętu miasta. 

 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1.    Zgłoszenie uczestnictwa (poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia) udziału w giełdzie należy 

przesłać droga pocztową lub elektroniczną najpóźniej do 10.05.2016r. Kartę należy pobrać ze strony 

internetowej www.zokir.pl  lub www.facebook.com/muzeumzlota. 

2.  Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Giełdzie.                         

O kolejności miejsc i uczestnictwie w giełdzie decyduje data zgłoszenia oraz Organizator, który 

zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Karty Zgłoszenia wystawcy na giełdę, bez podawania 

przyczyny. 

 

3.  Ilość miejsc przewidzianych dla zgłaszających się wystawców minerałów i rękodzieła jest 

ograniczona. 

 

4.    W czasie giełdy działalność handlową mogą prowadzić wystawcy z potwierdzonym zgłoszeniem 

udziału i tylko w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

 

5.  O potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, Organizator powiadomi wystawców mailowo lub 

telefonicznie najpóźniej do  dn.  15.05.2016 r. 

6.      Opłata za stoisko będzie liczona w mb: 

- eksponowanie wyłącznie nieobrobionych minerałów i skamieniałości, rękodzieło – 70 zł/mb 

zajmowanej powierzchni. 

- minerały i wyroby – 100 zł/mb zajmowanej powierzchni.                                                          

Opłata za stoisko pobierana będzie w drugim dniu Giełdy. Istnieje możliwość wcześniejszej opłaty 

za stoisko do 20.05.2016 r.  na nr konta  58 8658 0009 0000 3245 2000 0010, adres - Złotoryjski 

Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja. W tytule przelewu należy wpisać 

Imię i Nazwisko lub nazwę Firmy podaną na Karcie Zgłoszenia. W przypadku chęci otrzymania 

faktury, prosimy ten fakt zgłosić wcześniej na Karcie Zgłoszenia. 

http://www.zokir.pl/
http://www.zokir.p/


7.  Organizator nie zapewnia zabezpieczenia eksponatów i wyrobów rękodzielniczych przed 

zmiennymi warunkami pogodowymi (deszcz, wiatr, upał itp.), oraz nie ponosi odpowiedzialności za 

produkty wystawione na Stoisku handlowym, uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania 

Giełdy. 

8.    Zbiorów, eksponatów i wyrobów rękodzieła nie będzie można pozostawić na noc w miejscu 

ekspozycji. 

9.       Po godz. 10.00, w przypadku nie stawienia się wystawcy (zgłaszającego) organizator ma prawo 

rozdysponować miejsce dla innego, chętnego wystawcy. 

10.  Wjazd do Rynku w celu przygotowania stoiska/ekspozycji tylko i wyłącznie dla wystawców                  

z potwierdzonym zgłoszeniem.:  

27.05 (piątek) godz. 12.00 - 14.00 

28.05 (sobota) godz. 8.00 - 10.00 

29.05 (niedziela) godz. 8.00 - 10.00 

Przydział miejsc (stoisk) rozpocznie się w piątek od godz. 12.00 i sobotę od godz. 8.00. 

11.    Wystawców zobowiązuje się do utrzymania czystości podczas ekspozycji i po jej zakończeniu.  

12.    Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie Organizator. 

13.    Uczestnicy Giełdy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku na Karcie Zgłoszenia. 

 

 

DANE ORGANIZATORA: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 

                                                    Pl. Reymonta 5,  59-500 Złotoryja   

 INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: Agnieszka Grocka,  tel. 534 172 700  



                    II GIEŁDA MINERAŁÓW I RĘKODZIEŁA 
27 – 29.05.2016 r. 

Złotoryja 
 

        KARTA ZGŁOSZENIA 

 

(Kartę Zgłoszenia należy wypełnić CZYTELNIE i wysłać e-mailem: 
muzeumzlota@o2.pl  lub pocztą na adres Muzeum Złota, ul Zaułek 2, 59-500 Złotoryja, 

do 10.05.2016 r.) 

 
                                  Imię i nazwisko (Firma, adres, dane do faktury VAT): 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
                                                                                
 
                                                                                             Faktura VAT (niepotrzebne skreślić) 

 
Rodzaj, dziedzina wystawiennictwa: 
 
a/ RĘKODZIEŁO (rodzaj, technika): 

 

 

 

 

b/ MINERAŁY/WYROBY  (gatunek, rodzaj): 

 

 

 

  

Dane kontaktowe wystawiającego (tel., fax, email): 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 
Rezerwacja miejsca: 

  
 nieobrobione minerały i skamieniałości, rękodzieło – stoisko 70 zł/mb 

            (ilość metrów)    

               

    minerały i wyroby – stoisko 100 zł/mb    

                (ilość metrów) 

tak nie 

 

 

mailto:muzeumzlota@o2.pl


 
Zgłoszenie ilości osób obsługujących stoisko: 
 
1/................................................................................................................................................. 
 
2/ dodatkowe uwagi zgłaszającego: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
Zobowiązuję się uiścić opłatę na miejscu w drugim dniu II Giełdy Minerałów i Rękodzieła lub 
wcześniejszej opłaty za stoisko do dnia 20.05.2016 r. 
Oświadczam, że zaznajomiłem/am się z Zasadami Uczestnictwa  w II Giełdzie Minerałów                       
i Rękodzieła w Złotoryi i akceptuję je w całości.  
Podpisujący niniejsze zgłoszenie oświadczają, że są uprawnieni do jego podpisania zgodnie                               
z zasadami reprezentacji wynikającymi z odpowiedniego rejestru lub posiadającego 
pełnomocnictwa.  
Nadesłanie niniejszej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy o uczestnictwie 
w Giełdzie.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w czasie imprezy do celów 
promocyjnych i reklamowych wydarzenia.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez 
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji i Muzeum Złota (zgonie z przepisami ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi 
zmianami).  
 

 
 

Data ……………………………….             Własnoręczny podpis…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Organizator:  
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,  
pl. Reymonta 5,                                                                                                                                                      
59-500 Złotoryja.                                                               
tel. 76/8783374, tel. 534 172 700 
Nr konta: 58 8658 0009 0000 3245 2000 0010 
www.zokir.pl 
 

 

 

 

 Noclegi: 

http://meteor-turystyka.pl/noclegi,zlotoryja,0.html 

 


