
 
  

 
 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  
 
DANE WŁAŚCICIELA FIRMY (DO UMOWY I FAKTURY) 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 � Prezes / � Właściciel / � Dyrektor / � inne ……………………. (proszę zaznaczyć właściwe) 
 
 
PESEL: 

DANE FIRMY 

 
Nazwa firmy: 
 
Adres firmy: 
 
NIP firmy: 
 
Numer telefonu: 
Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do podpisania umowy oraz stanowisko/funkcja zgodnie  
z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej/KRS: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uczestnictwo w poprzednich edycjach Dzierżoniowskich Prezentacji  ……  (proszę podać liczbę) 

WYSTAWCA – nazwa pod jaką organizator będzie promował firmę biorącą udział 
 w Dzierżoniowskich Prezentacjach(nazwa, która będzie zamieszczona na szyldzie stoiska zabudowanego  

w schemacie stoisk wystawienniczych, wykazie wystawców itp.) : 

 
..................................................................................................................................................... 
KATEGORIA (proszę zaznaczyć właściwe) 

� 
DEBIUT - mikro lub mały przedsiębiorca, prowadzący działalność do lat 3 i biorący po raz 
pierwszy udział w Dzierżoniowskich Prezentacjach  

� mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, 
którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro 

� małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, 
którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro 

� 
średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, 
którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 43 mln euro 

� 
duże przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 250 pracowników, 
którego roczny obrót przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny przekracza 
43 mln euro 

� inna (proszę wskazać jaka) ……………………. 

 
 
 
 



 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH 

Imię i nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 

RODZAJ STOISKA WYSTAWIENNICZEGO (proszę zaznaczyć właściwe i uzupełnić) 

� stoisko w hali - 
zabudowane  

numer stoiska ………  
(wg schematu rozmieszczenia stoisk  w hali) 

� stoisko w hali –  
bez zabudowy   

numer stoiska ……, powierzchnia: …… m2  (szer. …… m, gł. ……m) 
(wg schematu rozmieszczenia stoisk  w hali) 

� stoisko w holu hali  powierzchnia: …… m2  (szer. …… m, gł. …… m) 

� stoisko na zewnątrz hali  powierzchnia: …… m2  (szer. …… m, gł. …… m) 

OFERTA  ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW  WYSTAWCY NA STOISKU (proszę zaznaczyć i uzupełnić) 

� Artykuły spożywcze                                                                                            
i napoje 

 
Rodzaj art. Spożywczych i napojów : 
 

CZY BĘDZIE PROWADZONA SPRZEDAŻ W/W ARTYKUÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 

� TAK 

� NIE 
ZAMIESZCZENIE INFORMACJI O WYSTAWCY W „Katalogu Wystawców Dzierżoniowskich Prezentacji” 
(proszę zaznaczyć) 

� TAK 

� NIE 
Podpisując niniejszy formularz oświadczam, iż:  

 zapoznałam/-em się z ofertą organizatora i akceptuję jej warunki 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016,  poz. 922). 

 

WYSTAWCA: 

       
                                 ..........................                                   ............................................ 
          (data)             (podpis) 
 
 
 
     
Wypełniony formularz należy: 

•   złożyć w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 
parter, pok. nr 4 (pn, śr, czw: 7:30-15:30, wt: 7:30-16:30, pt: 7:30-15:00) 

       lub  
• wysłać na adres - Urząd Miasta, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rynek 1, 58-200 

Dzierżoniów 
 


