
 

 
 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Zgłaszam uczestnictwo w XXX Festiwalu Kwiatów i Sztuki - Książ 2018 

(30.04–03.05.2018 r.) 

 

należy czytelnie uzupełnić wszystkie puste pola formularza 

Pełna nazwa Firmy 

 

 

Adres Firmy 

miasto  ulica  nr domu  kod pocztowy  

tel. firmowy  e-mail korespondencji zwrotnej:  

imię i nazwisko osoby kontaktowej telefon komórkowy osoby kontaktowej 

  

 

Zamawiam:                                           należy zaznaczyć krzyżykiem wybrane pole 

 Stoisko we wnętrzach zamkowych - (STREFA I) - szt. …..     Liczba stołów – szt. ….. (max. 2 szt.)      Dostęp do prądu   tak   nie 

Sugerujemy używanie oświetlenia LED – pobór energii powyżej 500W będzie dodatkowo płatny !                                                                                                             

 Stoisko roślinne (rośliny żywe) - (STREFA II – parking hotelowy) – szt. …..    (max. 2 stoiska po 6 m2 )                                                      

   płyta hotelowa górna (przy bramie wyjściowej) – szt. ……                  płyta hotelowa dolna – szt. …… 

 Domek drewniany z prądem - (STREFA IV) – szt.  .….                                                                                                      

Krótki opis zawartości ekspozycji / stoiska z uwzględnieniem głównych cech oraz ciekawostek, nowości, okazów, itp. 

Bezwzględnie wymagane fotografie poglądowe stoiska i asortymentu  – dot.  STREFY I 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

Dodatkowe uwagi i prośby do Organizatora: 

 

 

 

 

Wystawca oświadcza, że ( jest / nie jest ) płatnikiem podatku VAT. NIP              
 

Wystawca oświadcza, że zapoznał się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W FESTIWALU KWIATÓW i SZTUKI 2018 

i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń. 

Upoważniamy Organizatora do wystawienia faktury i duplikatów VAT bez naszego podpisu. 
 

 

 

 

 

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

               (podpis i pieczątka Wystawcy) 

  

  

ORGANIZATOR 

 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. 

ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych 
 fax. +48 74 633 17 18 

www.ksiaz.walbrzych.pl 

e-mail:  festiwal@ksiaz.walbrzych.pl 

nr klienta ……… /…..… 
(wypełnia organizator) 

nr proformy PF/………. /2018/MARK 
(wypełnia organizator) 

nr faktury właściwej FV/….. /2018/MARK 
(wypełnia organizator) 

 

KONTAKT TELEFONICZNY: 
 

   STREFA I,  tel. +48 74 66 43 829 

STREFA II,  tel. +48 74 66 43 825 

STREFA III, tel. +48 74 66 43 826 

STREFA IV, tel. +48 74 66 43 828 

STREFA V,  tel. +48 74 66 43 826 

 
 

e-mail:  festiwal@ksiaz.walbrzych.pl 
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