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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W „V DNIACH NGO”
WYSTAWCA

Rybnik, 6-20 grudnia 2014 roku
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Projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Nazwa podmiotu: 



adres:



telefon:

faks:

www:

e-mail:

Asortyment:
(należy dokładnie opisać prezentowany asortyment bądź usługę)









TERMIN WYSTAWIANIA:
Należy zaznaczyć konkretny dzień/dni. Istnieje możliwość wystawiania się w całym okresie trwania V DNI NGO
6 grudnia 2014 r.
□
14 grudnia 2014 r.
□
7 grudnia 2014 r.
□
15 grudnia 2014 r.
□
8 grudnia 2014 r.
□
16 grudnia 2014 r.
□
9 grudnia 2014 r.
□
17 grudnia 2014 r.
□
10 grudnia 2014 r.
□
18 grudnia 2014 r.
□
11 grudnia 2014 r.
□
19 grudnia 2014 r.
□
12 grudnia 2014 r.
□
20 grudnia 2014 r
□
13 grudnia 2014 r.
□
6-20 grudnia 2014 r.
□

Osoba do kontaktu:
(wraz z numerem telefonu)





………………………………………

(data, podpis/-y osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu, 
ewentualnie pieczątka)

            





Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie             do 20 sierpnia 2014 roku do Urzędu Miasta Rybnika, w jeden z wskazanych niżej sposobów:
	pocztą na adres: 
Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika 
faxem na nr: 32 42 24 124
e-mailem z dopiskiem w tytule „V DNI NGO” na adres: spoleczny@um.rybnik.pl 
(tylko w przypadku zeskanowania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA WYSTAWCY wraz ze stosownymi podpisami, pieczątkami)



UWAGA!
Wystawcy we własnym zakresie zapewniają sobie krzesła i inny sprzęt potrzebny do ekspozycji.
Domki udostępniane są nieodpłatnie. 
Organizator zapewnia jednolitą dekorację wszystkich domków oraz dostęp do prądu.

Opis domków zamykanych:
zbudowane są w całości z drewna, zaimpregnowane i pomalowane w gustowny ciemno orzechowy kolor
posiadają duże lady ekspozycyjne
lady skierowane są w połowie do wewnątrz, co daje możliwość schowania towaru pod ladą  (niewidoczny                                  dla kupującego)
nad każdą ladą, przy dachu rozwieszone są łańcuszki ułatwiające ekspozycje towaru
wymiary wewnętrzne (użytkowe) domku – 3 x 2 x 2.5 (szerokość, głębokość, wysokość)
wymiary przy widoku z góry – 3,6 x 2,5 (wymiary przy widoku z góry)
domki otwierają się od frontu (boki oraz tył są na stałe zabudowane)
standardowo w domku montowane jest oświetlenie oraz hermetyczny przedłużacz
istnieje możliwość podziału domku, na dwie równe niezależne części



			


