
 

VI. LUBIŃSKI FESTIWAL KWIATÓW I ROŚLIN 

 

ZGŁOSZENIE STOISKA 

HANDLOWEGO 

TERMIN FESTIWALU 

1 – 2 maja 2018 r. 

ORGANIZATOR 

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” 
59 – 300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzi 7 i 9 , woj. dolnośląskie 

tel. 76 749 69 69, fax.76 749 69 68, 

nasza strona: www.festiwal-kwiatow.pl, e-mail: kwiaty.lubin@gmail.com 

 

TERMIN NADSYŁANIA 

ZGŁOSZEŃ 

10 kwietnia 2018 r. 

DANE WYSTAWCY: 

Firma /Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Telefon………………………………………………………... Fax.……………………………………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………..NIP………………………………………………………………………... 

Asortyment handlowy……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ZGŁOSZENIE STOISKA HANDLOWEGO 

(dot. drobnego handlu) 
RODZAJ STOISKA CENA BRUTTO 

(dwóch dni festiwalowych) 

ZAMAWIAM KWOTA 

Powierzchnia 

wystawiennicza do 

15 m ² 

 

80,00 zł x 1m2 
  

 

Domek ekspozycyjny 

 

900, 00 zł 
  

KWOTA BRUTTO DO ZAPŁATY:  

ZAMAWIAM USŁUGI DODATKOWE 

PRZYŁĄCZE ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

OPŁATA STAŁA ZAMAWIAM KWOTA 

Energia elektryczna 

 230 V 

184, 50 zł   

Energia elektryczna  

400 V 

224, 40 zł   

OGÓŁEM KWOTA BRUTTO 

 RAZEM: 
 

UWAGA! Każdy wystawca powinien posiadać odpowiedni, własny przedłużacz elektryczny! 

NALEŻNOŚĆ WPŁACAMY NA KONTO: 

BNP Paribas Fortis O/Lubin 65 1600 1462 1843 8578 0000 0001 

 

 

Przesyłając niniejsze zgłoszenie zobowiązujemy się do przestrzegania warunków uczestnictwa oraz 

regulaminu. 

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

data                              podpis                                                       pieczęć firmy 

 

TERMIN OPŁATY ZA STOISKO DO 27 KWIETNIA 2018 r. 

http://www.festiwal-kwiatow.pl/
mailto:kwiaty.lubin@gmail.com


 

 

 

                                                                                                                                              Załącznik nr 1 

                                                                                   

Dot. Wystawców, którzy obsługują punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub 

dystrybucję artykułów spożywczych. 

                                                                                 

 

 …............................ , …................ 
                                                                                                                             (miejscowość)             (data) 

 

Oświadczenie 

 
Ja niżej podpisany:.......................................................................................................... ..................................... 

Reprezentujący firmę:.......................................................................................................................................... 

Adres:................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że prowadzona działalność z zakresu branży spożywczej podczas VI Lubińskiego Festiwalu 

Kwiatów i Roślin odbywać się będzie na wydzielonym stanowisku  

 

wyłącznie po spełnieniu następujących warunków: 

 

- zapewnione zostaną prawidłowe warunki sanitarno-techniczne przy przewozie, sprzedaży i przechowywaniu 

artykułów spożywczych w celu zapewnienia, jak najwyższej, jakości sprzedawanego asortymentu, 

- stosowane będą opakowania jednorazowe, spełniające wymagania przewidziane dla materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością, będą odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

- zatrudnione osoby będą posiadały aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno–epidemiologicznych, 

- zapewniona zostanie prawidłowa odzież ochronna dla personelu, 

- odpady stałe usuwane będą do wydzielonych, oznakowanych miejsc gromadzenia odpadów, 

- do obrotu będą wprowadzane wyłącznie artykuły spożywcze wyprodukowane w zakładach objętych nadzorem 

organów urzędu kontroli żywności, prawidłowo oznakowane wraz z dokumentacją potwierdzająca źródło 

pochodzenia, 

- w pełni zastosuje się do wszystkich wymagań: PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. Instytucji.  

 

 

 

                      …………………………………. 
                      (pieczęć firmy, podpis) 

  

 

 

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

oraz w Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie 

ul. 1-go Maja 15, 59-300 Lubin 

Kontakt: 

Centrala: (076) 8466700 Fax :(076)8466702 

e-mail 1: psse.lubin@pis.gov.pl 

e-mail 2: psse.lubin@poczta.fm 
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