
                                    Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 
 

Z A P R A S ZA  
 

                             Chętnych kolekcjonerów i twórców  
 

 
GIEŁDĘ MINERAŁÓW i RĘKODZIEŁA 

 
Miejsce: RYNEK MIASTA ZŁOTORYJA 

 
Termin: 30 i 31 maja 2015r. (So, N)                                                   

 
Godziny: od 10.00 do 20.00 

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

               
              ZGŁOSZENIA  pod adresem 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 nadesłać droga pocztową lub elektroniczną dostarczyć najpóźniej do 15.05.2015r. 

Kartę należy pobrać ze strony internetowej www.zokir.pl. 

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 ze względu na ilość stoisk i miejsc wystawienniczych. 

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

zgłoszeniem udziału tylko w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

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

telefonicznie najpóźniej do  dn.  22.05.2015 r.  

6. Stoisko na „Giełdzie Minerałów i Rękodzieła” opłacane będzie przez jej uczestników                    

w kwocie 100zł/stół 1*, 80 zł/stół 2*, 60 zł/stół 3*  (wpisowego) za dwa dni pobytu. Opłata 

pobierana będzie w pierwszym dniu Giełdy. W przypadku chęci otrzymania faktury, 

prosimy ten fakt zgłosić wcześniej na Karcie Zgłoszenia. 

http://www.zokir.pl/
mailto:muzeumzlota@o2.pl


7. Organizator (ZOKiR) zapewnia stolik i zadaszenie (miejsce pod namiotem).                              

W przypadku braku miejsca wystawienniczego przygotowanego przez Organizatora, 

wystawcy mogą wystawić własne stoisko tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu 

warunków z Organizatorem pod nr tel. 534 172 700. W takim przypadku opłata będzie 

ustalana indywidualnie w zależności od zajmowanej powierzchni. 

8. Organizator nie zapewnia zabezpieczenia eksponatów i wyrobów rękodzielniczych przed 

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

odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Giełdy. 

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

miejscu ekspozycji. 

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

prawo rozdysponować miejsce dla innego, chętnego wystawcy. 

11. Możliwy wjazd do Rynku w celu wystawienia ekspozycji do godz. 9.45. Przydział miejsc 

(stoisk) rozpocznie się od godz. 8.30. 

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

zakończeniu.  

13.   Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie Organizator. 

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

 
 
 
 
 

DANE ORGANIZATORA: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 
                                                Pl. Reymonta 5 
                                                59-500 Złotoryja 
                                                Tel. 76/ 87 83 374 
 
 Informacje i zgłoszenia: Agnieszka Grocka tel. 534 172 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 
Proszę wypełnić czytelnie. 

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
 
b/ MINERAŁY (gatunek, rodzaj): 

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
 
Rezerwacja stoiska pod namiotem: 

Ilość stołów:1* 160cm  x 80cm......................................................................... 

                       2* 120cm  x 80cm ......................................................................... 

                      3* 200cm x 40cm.......................................................................... 
 
Zgłoszenie własnego stanowiska do ekspozycji: 
1/ stół, stolik (wielkość, wymiary): 

.................................................................................................................................................... 
 
2/ dodatkowe uwagi zgłaszającego: 

.................................................................................................................................................... 
 
 
Zobowiązuję się uiścić opłatę na miejscu w dniu Giełdy Minerałów i Rękodzieła. 

Oświadczam, że zaznajomiłem/am się z Zasadami Uczestnictwa  w Złotoryjskiej Giełdzie Minerałów i 

Rękodzieła 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 przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Złotoryjski 

Ośrodek Kultury i Rekreacji (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…………………………….. 


