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XVI Hubertus Sarmacki 
12 października 2019r. 

 

Sienkiewiczówka Oblęgorek 

Stajnia pod Inflancką Kobyłą 
 

Organizator: Sienkiewiczówka 

ul. Parkowa 5 

26-067 Oblęgorek, tel. 784 971 584, 609 717 916  

e-mail: biuro@oblegorek.pl 

 

Karta zgłoszeniowa wystawcy 
 

WYSTAWCA 

 

Nazwa wystawcy 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Asortyment 

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

……………………………………………………….……………… 

 

Adres…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. ………………………………………………………………………… e-mail.: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Osoba wyznaczona do 

kontaktu*:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

*Pole obowiązkowe 

Tel.* ……………………….…………….…………………..e-mail: 

………………………………………………………………..……… 

Warunki udziału w Hubertusie Sarmackim 
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej 

oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć, filmów- z wizerunkiem wystawców- wykonanych podczas Hubertusa 

Sarmackiego  do celów prasowych, promocyjnych, reklamowych Sienkiewiczówki. 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. Urz. UE L 2016,Nr 116, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”; 

Administratorem moich danych osobowych jest Sienkiewiczówka z siedzibą w Oblęgorku 26-067 ul. Parkowa 

5. Kontakt Adminisratorem: biuro@oblegorek.pl, Tel.  609 717 916 , 784 971 584 Moje dane osobowe zawarte w 

karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Hubertusa Sarmackiego na podstawie art. 6 

lit. a Rozporządzenia.  Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą 

przekazywane innym Administratorom, chyba, że wymagają tego przepisy prawa. Moje dane osobowe 

przechowywane do momentu zakończenia cyklicznie odbywających się Hubertusów Sarmackich. Przysługuje mi 

prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożliwością uczestnictwa w imprezie.  Moje 

dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podległy profilowaniu. 

 

……………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis wystawcy lub osoby upoważnionej                    Czytelny podpis osoby wyznaczonej do kontaktu  

                                                                                         (w przypadku gdy jest inna niż Wystawca) 
 

ZAMÓWIENIE 

Zamawiam (odpowiednie skreślić): 

Powierzchnię pod własną zabudowę o wymiarach: 
 3 x 3 m,- 4 x 4 m - 50 zł 

 6 x 4 m i więcej - 80 zł 

Dostęp do prądu: 
 Tak     łączna moc urządzeń w kW :   ………………………………………  

 Nie  

Odpłatność za prąd:  
do 6 kW – 50 zł 

6-9 kW – 60 zł + dodatkowo za każdy kolejny  1 kW – 20 zł  

400 V- 100 zł 

Odpłatność za powierzchnię pod stoisko oraz dostęp do prądu proszę wpłacić do dnia 30.10.2019r na 

konta nr: 61 1140 2004 0000 3102 7733 2498 

Wystawca zobowiązany jest zaopatrzyć się we własny kilkudziesięciometrowy przedłużacz oraz 

gaśnicę w przypadku używania urządzeń do podgrzewania.  
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Dodatkowe uwagi dot. stoiska na Hubertusie Sarmackim 

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

 

……………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis wystawcy lub osoby upoważnionej                    Czytelny podpis osoby wyznaczonej do kontaktu  

                                                                                         (w przypadku gdy jest inna niż Wystawca) 

 


