ZGŁOSZENIE 1

chęci dzierżawy powierzchni pod stoisko, celem prowadzenia działalności handlowej, usługowej lub promocyjnej, na
terenie i w czasie trwania Nowotarskiego Pikniku Lotniczego w Nowym Targu 16-17.07.2022 r.
Nazwa i adres Firmy zamawiającej:

NIP

Nazwisko i imię osoby zamawiającej
Telefon kontaktowy

Symbol i numer stoiska

handlowe; usługowe; promocyjne (wystawowe)2

Charakter stoiska, branża
Opis stoiska, rodzaj działalności

Zamawiana wielkość
stoiska/ wymiary

Powierzchnia m2

Szerokość (front) m
Montaż

Głębokość m:

Prowadzenie działalności

Demontaż

Obsługa w dniach:
Osoba upoważniona i odpowiedzialna za instalacje stoiska i odbiór
identyfikatorów lub przepustek Nazwisko, imię i numer telefonu
Warunki techniczne:

Koszt przyłączenia i zużycia
energii rozliczany będzie wg
stawki ryczałtowej

Uwagi: Zamawiający zobowiązuje się doprowadzić zasilanie elektryczne 230/380 V do stoiska na własny koszt, własnym okablowaniem z
zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
W przypadku stwierdzenia poboru mocy większej niż określona w zamówieniu, oraz nie spełnienia warunków bezpieczeństwa, Organizator
zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odłączenia zasilania, bez zwrotu środków finansowych wpłaconych na koszty przyłączenia i
zużycia energii.

1 kW 10 A

2 kW 16 A

3 kW 16 A

10 kW 16 A

15 kW 32 A

20 kW 32 A

80 zł netto

Kwota dzierżawy powierzchni pod stoisko wg. stawki netto w zł (+23% VAT)

50 zł netto / m² - stoisko promocyjne. Opłata minimalna za stoisko 500 zł netto
80 zł netto/ m² - stoisko handlowe. Opłata minimalna za stoisko 500 zł netto
stoisko gastronomiczne - wg indywidualnych ustaleń / m²
Opłata ryczałtowa za pozostałe zlecone świadczenia na stoisku - kwota netto w zł: (+23% VAT)

Ogółem kwota należności za dzierżawę terenu pod stoisko, płatna w terminie do 30.06.2022
na konto:

Netto zł:

Aeroklub Nowy Targ
ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ

...............................................................
Brutto zł:

60 1050 1474 1000 0022 6364 8046

………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa. Oświadczam, że jestem/nie jestem2 płatnikiem podatku VAT .
Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.
Pieczęć firmowa Zamawiającego
Data i podpis Zamawiającego

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez
Organizatora,

1

Uwagi

Data i podpis osoby potwierdzającej lokalizację stoiska ( w załączeniu plan sytuacyjny)

Po uzupełnieniu i podpisaniu wszystkich zgłoszeń należy w terminie do dnia 15.06.2022 r. wysłać je na adres Organizatora:
Aeroklub Nowy Targ, ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ
2
Niepotrzebne skreślić

Zgłoszenie pojazdów obsługi stoiska ……………
Lp

Nazwa- marka pojazdu

Nr rejestracyjny

Przeznaczenie

Pobyt w dniach
od - do

Uwagi

1
2
3
4
5

Zgłoszenie sprzętu elektrycznego stoiska ……………
Lp

Nazwa- określenie sprzętu

Pobór
Ilość
prądu w kW

Przywóz dnia/ wywóz dnia

1
2
3
4
5
6
7
8 RAZEM

Data, podpis i pieczęć Zamawiającego:

X

X

Uwagi

Warunki organizacji stoisk handlowych, usługowych i promocyjnych na terenie i w czasie trwania
Nowotarskiego Pikniku Lotniczego w Nowym Targu 16-17.07.2022 r.
Organizator Nowotarskiego Pikniku Lotniczego w Nowym Targu, zwanego dalej Piknikiem tj. Aeroklub Nowy
Targ informuje, że posiada wyłączne prawo do zawierania umów na dzierżawę powierzchni pod stoiska na
terenie i w czasie trwania Pikniku. Warunkiem ubiegania się o dzierżawę powierzchni pod stoiska jest
zaakceptowanie zasad zawartych w niniejszym dokumencie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niedopełnienie przez Zamawiającego wymogów wynikających z przepisów prawa, których to
niedopełnienie mogłoby przynieść konsekwencje dla Zamawiającego.
Organizator w ramach zawartej umowy zapewnia Zamawiającemu:
1. Wskazanie lokalizacji i rezerwacje powierzchni na terenie Pikniku, z przeznaczeniem na ustawienie
stoiska.
2. Wyznaczenie miejsc ustawienia samochodów dostawczych, serwisowych niezbędnych Zamawiającemu
do prowadzenia działalności zgodnie z zaakceptowanym przez Organizatora Zgłoszeniem.
3. Zapewnienie dostępu do infrastruktury w zakresie określonym w Zamówieniu, w tym zasilania
w energię elektryczną. Warunki przyłączenia i zasilania określone zostaną w umowie.
4. Możliwość reklamy produktów własnych na stoisku określonym w umowie.
5. Prawo wjazdu i wstępu na miejsce prowadzenia działalności w dniach poprzedzających Piknik, trwania i
bezpośrednio po jego zakończeniu, celem montażu, zaopatrywania i demontażu stoisk. Odbiór
przepustek lub identyfikatorów nastąpi w Biurze Obsługi Pikniku, Nowy Targ, ul. Lotników 1 (budynek
aeroklubu) w ilości określonej w umowie.
6. Warunki poruszania się na terenie Pikniku określają: dokumenty regulaminowe Nowotarskiego
Pikniku Lotniczego 2022.
7. Dodatkową informację pod nr tel./fax. +48 18 264 66 16,
730 307 837, e-mail:
info@lotywidokowe24.pl
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Wniesienia wszelkich opłat związanych z prowadzeniem działalności na terenie Pikniku do dnia
30.06.2022r.;
2. Przygotowania na własny koszt i we własnym zakresie stoiska wraz z ich zabudową i wyposażeniem;
3. Prowadzenia działalności handlowej, usługowej, promocyjnej podczas i na terenie Pikniku wyłącznie
w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie w ramach Zamówionej i przyznanej powierzchni;
4. Czytelnego oznakowania stoiska ze wskazaniem: nazwy stoiska/firmy, nazwiska kierownika /właściciela
stoiska, adresu i numeru telefonu.
5. Posiadania na terenie Pikniku wyłącznie urządzeń elektrycznych wykazanych w złożonym Zgłoszeniu.
6. Udostępnienia stoiska do kontroli przez Organizatora, na okoliczność przestrzegania warunków umowy.
7. Utrzymania czystości na terenie i wokół stoiska, poprzez wystawienie własnych koszy z workami na
odpady. Usuwanie worków z odpadami, do ustawionych na terenie Pikniku kontenerów do tego
przeznaczonych.
8. Sprzedaży produktów wyłącznie w opakowaniach jednorazowych z wyłączeniem opakowań szklanych.
9. Przesłania Organizatorowi, wraz ze Zgłoszeniami, aktualnego dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

10. Pozyskania z Urzędu Miasta Nowy Targ pozwolenia na prowadzenie, na terenie Pikniku, sprzedaży
piwa, jeśli takowe będzie sprzedawane w porozumieniu z Organizatorem.
11. Posiadania na stoisku z urządzeniami grzewczymi podstawowego sprzętu ppoż. tj. gaśnicy i koca
gaśniczego.
12. Przestrzegania wszelkich dokumentów regulaminowych Nowotarskiego Pikniku Lotniczego 2022.

Data , pieczęć i podpis: Zamawiającego:

....................……………………………

Organizator:

……………………………..

