
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Jarmark Europa na Widelcu  
WROCŁAW 2022 

1 – 5 czerwca 2022 r. 

Informacja dla wystawców tel. 519730852 
 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą meilową na adres: 

e-mail: jarmark@pianoforte.com.pl 
 
Przesłanie FORMULARZA nie zobowiązuje do uczestnictwa  
w Jarmarku Europa na Widelcu, a jedynie stanowi o chęci udziału 

 

1. ZGŁASZAJĄCY 
Pełna nazwa firmy 

 

 

Numer NIP 

 
2. DANE ADRESOWE ZAGŁASZAJĄCEGO 
 

 
3. OSOBA REPREZENTUJĄCA 

Imię i nazwisko 
 
 
 

Nr telefonu komórkowego Adres e-mail oraz storna www 

 
4. REZERWACJA DOMKU  HANDLOWEGO JARMARKI POLSKIE 

 
5. OFEROWANY ASORTYMENT I DOŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO 

6. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (zaznaczyć i wpisać właściwe) 

 

  Zasilanie jednofazowe (230V)  
 

Podaj moc w kW………………………………………………………. 

  Zasilanie siłowe (380V) 
 

Podaj moc w kW i wybierz gniazdo……………………  Gniazdo 16A  Gniazdo 32A  Gniazdo 63A 

 

7. INTERAKTYWNY PLAN JARMARKU EUROPA NA WIDELCU WWW.POJAWI.PL - Polski Jarmark Wirtualny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dane osobowe zawarte w Formularzu przetwarzane będą w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 lit. B RODO). 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz na umieszczenie zawartych informacji w bazie danych Pianoforte Agencji Artystycznej w celach związanych  
z weryfikacją Formularzy Zgłoszeniowych i ze świadczeniem usług w ramach Jarmarku ENW Wrocław 2022. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich modyfikowania.   
 

 *Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Pianoforte Agencję Artystyczną informacji handlowych (marketingowych) dotyczących działalności Pianoforte Agencja Artystycznej na e-mail podany  

 w formularzu. Respondent ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji w dowolnej chwili. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich modyfikowania.   
 

 *Wyrażam zgodę na użycie podanego numeru telefonu, adresu e-mail do celów marketingowych i handlowych dotyczących działalności Pianoforte Agencji Artystycznej. Respondent ma   

możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji w dowolnej chwili. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich modyfikowania.   
 

*Wyrażenie zgody jest dobrowolne – jeśli wyrażasz zgodę, zaznacz znakiem X. 
 
 
 

 
 

   ……………………………………                                                                              …….………………………………………………... 
                    data                                                                                                                         podpis i pieczęć Zgłaszającego 

Adres siedziby firmy 
 
 
 
 

Adres do korespondencji 

Rezerwacja domku 3x2m Podali ilość domków ……………………….………..szt. 

Rezerwacja dodatkowej powierzchni (do 1 m tylko z przodu domku)   TAK                  NIE 

 

WYKAZ OFEROWANYCH PRODUKTÓW I WYROBÓW: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu  

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

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

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

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

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

WYKAZ WYDARZEŃ, W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY BRAŁ UDZIAŁ: 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Na platformie www.pojawi.pl (Polski Jarmark Wirtualny) przygotowany zostanie interaktywny plan wydarzenia Europa na Widelcu  
z uwzględnieniem konkretnych domków, ich lokalizacją, numerem domku i opisem asortymentu jaki będzie sprzedawany w danym domku. 
Plan będzie dostępny poprzez www.pojawi.pl         
 
Sprzedawca po zarejestrowaniu się na www.pojawi.pl, ma możliwość reklamowania swojej firmy i sprzedawanych produktów, prowadzenia 
sprzedaży oferowanych produktów online, prezentowania nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu firmy itp.  
Sklep zarejestrowanego Sprzedawcy będzie połączony z interaktywnym planem Jarmarku ENW na platformie www.pojawi.pl 

http://www.pojawi.pl/
http://www.pojawi.pl/
http://www.pojawi.pl/

