
Karta zgłoszeniowa na Kiermasz Piskie Wytwory

Pisz, Plac Daszyńskiego, 4 grudnia 2022 roku, 11:00-14:00

Prosimy odesłać wypełnione karty do 30 listopada 2022 roku 

do godziny 14:00 na adres pdkpisz@op.pl 

1. Nazwa uczestnika (imię i nazwisko)

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

2. Nazwa stoiska

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

3. Adres prowadzonej działalności (miejscowość/ulica, kod pocztowy)

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Telefon kontaktowy

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

5. E-mail

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

6.  Wielkość stoiska, informacja o korzystaniu z prądu (jednorazowy koszt to
50 zł)

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

7. Krótki opis sprzedawanych produktów

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

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

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

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

8. Napisz nam, coś o sobie (minimum 3 zdania) w taki sposób, abyśmy 
mogli zaprezentować Cię na stronie wydarzenia

mailto:pdkpisz@op.pl


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

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

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

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

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

9. Załączniki: 

min. 3 zdjęcia produktów 1200x960 pikseli, 

1 zdjęcie sprzedawcy 1200x960 pikseli, 

logo 1080x1080 pikseli 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję 
REGULAMIN

KIERMASZU PISKIE WYTWORY
Pisz, Plac Daszyńskiego, 4. 12 . 2022 roku

Placówka delagująca/pieczęć Czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zwiazku z uczestnictwem w kiermaszu Piskie Wytwory wyrazam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zawartych w karcie uczestnika przez Administratora Danych Osobowych, ktorym jest 
Piski Dom Kultury, Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji 
kiermaszu. Zostałem/am poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, 
możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

............................................................................
                                                                           (czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zwiazku z uczestnictwem w kiermaszu Piskie Wytwory wyrazam zgodę na otrzymywanie 
informacji (np. odwołanie kiermaszu, zmiana terminu, drogą telefoniczna na wskazany przeze mnie 
numer telefonu zawarty w karcie uczestnika. Administratorem Danych Osobowych jest Piski Dom 
Kultury Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz. Zostałem/am poinformowany, że przysługuje mi prawo 
dostępu do swoich danych, możliwośc ich poprawienia oraz możliwość żądania zaprzestania ich 
przetwarzania.



.............................................................................
(czytelny podpis)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

W zwiazku z uczestnictwem w kiermaszu Piskie Wytwory wyrazam zgodę na wykorzystanie mojego
wizerunku  w  celu  promowania  wydarzenia,  których  organizatorami  są  Piski  Dom  Kultury,  Pl.
Daszyńskiego  16,  12-200  Pisz  oraz  Stowarzyszenie  Wielka  Woda,  ul.  Rybacka  3a,  12-200  Pisz.
Zdjęcia i video zostaną umieszczone na stronach: www.pdk.pisz.pl, Facebook Piskiego Domu Kultury,
Facebook i Instargram Stowarzyszenia Wielka Woda.

..............................................................................
(czytelny podpis)

http://www.pdk.pisz.pl/

