
 

 

      DNI BABIMOSTU  –  BABIMOST MIASTO ROCKA  
                                   BABIMOST 2017 r. 

                                     KARTA ZGŁOSZENIA 
   do imprezy  DNI BABIMOSTU – BABIMOST MIASTO ROCKA   9-11  czerwca 2017 r.  

Uczestnik (nazwa zgłaszającego)…………………………………………………………………. 

Kod pocztowy …………   Miasto. …………………….        .ul………………………………………. 

Zgłaszam firmę…………………………………………………………………………do uczestnictwa 

w imprezie DNI BABIMOSTU – MIASTO ROCKA  realizowanej w dniach  9 - 11 czerwca 2017r 

. w Babimoście na placu przy Centrum Sportu i Rekreacji „Olimpia”, ul. Żwirki i Wigury 10a. 

Osoba odpowiedzialna ze strony Wystawcy: .      …………………………………………………….. 

Kontakt  tel .………………… ……….    .email:......................................................................    

Szczegółowy opis wystawianego asortymentu, oraz branża…............................................................. 

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

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

 .Kartę zgłoszeniową należy wysłać najpóźniej do 25 marca 2017 r.. { liczy się kolejność zgłoszeń}          

na adres :        e -mail  sanimed@wp.pl                lub   uzgodnić  telefonicznie 

Kontakt :   SANIMED  Sp.  z  o. o   w  Głogowie   tel.   605 638 928     e-mail sanimed@wp.pl 

 

 Opłaty za zamówioną powierzchnię handlową  po otrzymaniu akceptacji i numeru należy dokonać 
przelewem na konto;  SANIMED Sp. z o. o    BZ WBK  nr.   11  1090 2112 0000 0001 3365 6150       
z dopiskiem BABIMOST 2017, oraz nadany numer stoiska  X ?  do dnia 25 marca 2017 r. 

 

                Cennik na powierzchnie handlowe  dla wystawców  do negocjacji                           

Stoisko handlowe  3m. x  3m. -  9m2    

Stoiska o innych wymiarach              

Stoiska handlowe  chcące posiadać wyłączność    

Wszystkie inne formy   -   do  uzgodnienia  i negocjacji  -  telefon  -   605  638  928     

 

  

                              SERDECZNIE  ZAPRASZAMY                           



 

 

DNI BABIMOSTU -  BABIMOST MIASTO  ROCKA  9 – 11 czerwiec 2017 r, 

                                        Regulamin dla Wystawców 

 
Miejsce imprezy:  plac przy Centrum Sportu i Rekreacji  „ OLIMPIA „  ul. Żwirki i Wigury 10A w Babimoście 

Termin imprezy:  9 – 10 - 11 czerwiec 2017 r. 

Osoba do kontaktu z  wystawcami  tel .     605 638 928            e-mail  sanimed@wp.pl 

 

Warunki  ogólne 

Warunkiem udziału w imprezie jest przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 25-tego marca 2017 r 
drogą mailową na podany na niej adres, a po akceptacji każdy Wystawca otrzyma numer stoiska i jest 
zobowiązany do dokonania wpłaty na konto za wynajem powierzchni handlowej najpóźniej do dnia 
31 marca 2017 r.. 

Obowiązki Wystawcy 

       WAŻNE 

          Przed wjazdem na plac prosimy o zgłoszenie telefoniczne w celu wskazania miejsca co     
pomoże  i ułatwi nam i Wam zapewnić bezpieczeństwo uczestników imprezy. 

                                          tel.   kontaktowy     605 638 928 

Dostosowanie się do obowiązujących przepisów  BHP,  P- poż, oraz Sanitarno-epidemiologicznych. 
Działalność musi być prowadzona tak aby nie stwarzać zagrożenia dla osób i mienia oraz nie może 
utrudniać użytkowania stanowisk przez innych Wystawców, lub też blokować wytyczonych przez 
organizatora ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych. Każdy wystawca musi posiadać 
ważne ubezpieczenie OC prowadzonej działalności do wglądu dla organizatora. Wystawca 
przyjeżdża na swój koszt i prowadzi działalność na własne ryzyko. Organizator nie odpowiada za 
szkody spowodowane  kradzieżą, wandalizmem, działaniami  sił  przyrody i innymi przyczynami 
losowymi Wystawca ma obowiązek prowadzić działalność w godzinach wyznaczonych przez 
organizatora. Regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców. 

Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu, lub rażąco naruszające regulamin zostaną 
poproszone o opuszczenie miejsca imprezy. 

             W przypadku rezygnacji dokonane wpłaty nie będą zwracane 

Baza noclegowa 

Ewentualne noclegi Wystawcy załatwiają we własnym zakresie na własny koszt. 

Obsługa terenu ze strony Organizatora 

                W wyznaczonych godzinach trwania imprezy na placu znajdują się: 

Punkt Informacyjny 

Osoba do kontaktu z wystawcami 

Straż  Pożarna 

Punkt Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

Ambulans typu     - P –   w trakcie imprezy masowej 

Energetyk  dyżurny 

Ochrona 


