Karta zgłoszeniowa na Targi Turystyczne w Dolinie Karpia odbywające
się w ramach Festiwalu Doliny Karpia 2019
w dniu 15 sierpnia 2019 r.
Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2
32-640 Zator
tel/fax: 33/ 841 05 84
e-mail: biuro@dolinakarpia.org
informacje na stronach organizatora: www.dolinakarpia.org

Zgłoszenie należy dostarczyć lub przesłać pocztą elektroniczną
do organizatora do dnia 06-06-2019r.

Imię i nazwisko wystawcy/
nazwa firmy/instytucji:

Adres:

Tel/fax:
E – mail:
Strona www:
Współrzędne GPS:
/opcjonalnie/
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Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel. 33/8410584
www.dolinakarpia.org, biuro@dolinakarpia.org

Opis atrakcji/obiektu
/usług ofertodawcy:
/krótka charakterystyka
działalności ofertodawcy,
informacje o atrakcjach/

Stoisko/Atrakcje na Rynku w Zatorze

A
Materiały promocyjne:
/proszę podać rodzaje i ilość
materiałów, np. ulotki, foldery,
roll up, baner - wymiary/

Informacje o
wystawianym sprzęcie
np. namiocie, stoisku
LUB
ewentualne
zapotrzebowanie
na powierzchnię
wystawienniczą:
/np. wielkość stoiska, namiotu
2m x 2m/

Atrakcje
i zapotrzebowanie
z nimi związane:
/np. zapotrzebowanie na prąd,
dostęp do wody, powierzchnię
potrzebną pod chodzącego
dinozaura, stoliki, krzesła itp./
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Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel. 33/8410584
www.dolinakarpia.org, biuro@dolinakarpia.org

Produkty spożywcze do
degustacji:
/wymienić, jeśli dotyczy/

Atrakcje na terenie obiektu ofertodawcy

B
Opis atrakcji wraz z ceną oraz
proponowanymi rabatami,
bonusami w dniu targów:
/proszę podać rodzaj atrakcji,
cenę np. za jednostkowy przejazd
konno, spływ kajakowy; 20 %
rabatu na obiad w dniu targów,
10-minutowa przejażdżka konna
gratis/
Można również wprowadzić
rabat weekendowy, np. na
nocleg lub karnet na łowisko!!

*Zniżki/promocje/rabaty
na przyszłość dla
posiadaczy paszportu
Doliny Karpia:
/do końca 2019 roku/

Godziny otwarcia atrakcji
na Państwa terenie
podczas targów:
/np. czas trwania warsztatów
od 12.00 do 14.00 lub 2x
oprowadzanie po... o godzinie
10:00 oraz o godzinie 14:00/

*NAGRODY dla
uczestników Targów:
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Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel. 33/8410584
www.dolinakarpia.org, biuro@dolinakarpia.org

Zgłaszam swoją atrakcję do „Paszportu Doliny Karpia”: /proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź/

TAK

NIE

UWAGA! Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zdjęcia atrakcji / logo / herb
/na adres e-mail: biuro@dolinakarpia.org
lub dostarczyć na płycie CD do siedziby Stowarzyszenia Dolina Karpia/




Atrakcje – poprzez atrakcje należy rozumieć wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne, miejsca noclegowe,
gastronomiczne itp.
Paszport Doliny Karpia – poprzez Paszport Doliny Karpia należy rozumieć dokument uprawniający do
korzystania ze zniżek na atrakcje w Dolinie Karpia

* obowiązkowe dla atrakcji znajdujących się w paszporcie

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz.
922.) informuję, że Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Dolina Karpia w Zatorze, które przetwarza dane
w celu realizacji zadań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia, działalnością organizacji pozarządowej mającej na celu działanie na rzecz
wzmocnienia aktywności lokalnej, rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej lokalne zasoby kulturowe, historyczne
i przyrodnicze, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia poprzez budowanie spójnej i widocznej
oferty turystycznej.
Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli,
poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich
dalszego przetwarzania.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego1994 r (t.j. Dz.U.
2006r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie
fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w Targach Turystycznych w Dolinie Karpia, wyrażam
również nieodpłatną zgodę, na rozpowszechnianie przez organizatorów wizerunku mojej osoby, w formie fotografii
analogowej i cyfrowej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji terenu oraz
promocji działań Stowarzyszenia Dolina Karpia.

……………………………………
/data i podpis/
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Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel. 33/8410584
www.dolinakarpia.org, biuro@dolinakarpia.org

