FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REZERWACJA MIEJSCA POD STOISKO HANDLOWE
NA PIKNIKU LOTNICZYM MIŃSK MAZOWIECKI 14 WRZEŚNIA 2019r.
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć e-mail.: lubowskiw@vp.pl,
do dnia 06.09.2019 roku.

FIRMA …................................................................................................................................................
Adres …...................................................................................................................................................
Reprezentowany przez …........................................................................................................................
Tel/fax …..................................................................................................................................................
e-mail …...................................................................................................................................................
NIP ….......................................................................................................................................................
Nazwa rejestru i nr wpisu (KRS, ewidencji gospodarczej) ….................................................................
Osoba odpowiedzialna (imię nazwisko, telefon) ……………………………………………………….
…..............................................................................................................................................................
Rodzaj działalności ………………………………………………………………………………………
asortyment …................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Wielkość stoiska …........................... m2
Planowana kwota wsparcia: NIE / TAK ……………………………………………………………….
Nr rejestracyjne samochodów wjeżdżających na teren lotniska
…...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
Godzina przyjazdu na Piknik – dzień …...................... godzina…..............................................................
UWAGI DODATKOWE:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

USTALENIA ORGANIZACYJNE:

Warunki organizacji stoisk handlowych, usługowych i promocyjnych
w czasie trwania „ Dni otwartych koszar 23. BLT – 2019r.”
1. Wskazanie lokalizacji i rezerwacje powierzchni na terenie lotniska z przeznaczeniem
na ustawienie stoiska – wg. numerów
2. Wyznaczenie miejsc ustawienia samochodów dostawczych, serwisowych niezbędnych
Zamawiającemu do prowadzenia działalności - zgodnie z zaakceptowanym przez
Organizatora Zgłoszeniem.
3. Organizator nie zapewnia dostępu do wody!
4. Dostępu do energii elektrycznej do 2 kW w promieniu 50 m od stoiska.
5. Wjazd na teren lotniska tylko przez główną bramę wjazdową od ul. Warszawskiej:
 W dniu poprzedzającym „Dzień otwartych koszar” tj. 13.09.2019r. w godz. 1500
-1900 (bez możliwości noclegu).
 W dniu trwania „Dnia otwartych koszar” 14.09.2019r. – od godz. 600 - 800
 Opuszczenie lotniska po zakończeniu „Dnia otwartych koszar” 14.09.2019r. – od
godz. 1500 - 1630

UWAGA!
Wjazd samochodów celem prowadzenia działalności wyłącznie do godziny 800.
Wystawca zobowiązuje się do:
1.
2.

3.

Czytelnego oznakowania stoiska ze wskazaniem: nazwy stoiska/firmy, nazwiska kierownika /właściciela stoiska, adresu i numeru telefonu.
Utrzymania czystości na terenie i wokół stoiska, poprzez wystawienie własnych koszy
z workami na odpady. Usuwanie worków z odpadami, do ustawionych na terenie
lotniska kontenerów do tego przeznaczonych.
Posiadania na stoisku z urządzeniami grzewczymi podstawowego sprzętu ppoż.
tj. gaśnicy i koca gaśniczego.

UWAGA!
Nie odpowiadamy za pozostawione rzeczy i sprzęty na terenie lotniska

