
1 
Załącznik nr 5 

 

KARTA WYSTAWCY 

Jarmark wielkanocny 1-2 kwietnia 2023 r. 

 

1 

nawa firmy i/lub imię oraz 

nazwisko osoby 
reprezentującej wystawcę 

na imprezie 

 

2 
branża/ opis sprzedawanego 
towaru 

 

3 adres do korespondencji  

4 numer telefonu   

5 e-mail  

6 
rodzaj i wielkość stoiska w 
m2 zgodnie z Regulaminem 
dla wystawców* 

 

stanowisko bez opłat  

stanowisko w cenie specjalnej 25 zł  

niegastronomiczne: do 3 m.b.           powyżej 3 m.b. 

gastronomiczne: do 4 m.b.                powyżej 4 m.b. 

7. 

numer rej. pojazdu 

wjeżdżającego na teren 

Muzeum (także na montaż) 

 

8. Uwagi  

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać do dnia 28.03.2023 r. 

 e-mailem: imprezy.widz@muzeum-szreniawa.pl  

 pocztą: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,  

ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, z dopiskiem Karta Wystawcy 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dla wystawców w kontekście imprezy 

organizowanej przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. 

Dworcowa 5, 62-052 Komorniki i akceptuję warunki w nim zawarte. 

 

…………………………..………………...…………… 

Data i czytelny podpis WYSTAWCY 

*proszę zaznaczyć znakiem X  

wypełnia organizator 

 

   

  

 

 



2 
Załącznik nr 5 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Administratora - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki w celu informowania mnie o zbliżających się imprezach 

/ wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 

Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki 
 

Adres mailowy : ………………………………………………………………. 
tel. kontaktowy:  ……………………………………………………………… 

 

 
…………………………..………………...…………… 

Data i czytelny podpis WYSTAWCY 
 

 

Wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego stoiska zgodnie z art. 81 
ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2018.0.1191 t. 

j.) do celów promocji i reklamy imprez organizowanych przez Muzeum Narodowego Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki 

 

Niniejsza zgoda: 

 nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie; 

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

 dotyczy umieszczenia wizerunku: 

 na stronie internetowej i portalach społecznościowych Administratora, oraz 

podmiotów współpracujących z Administratorem,  

 we wszelkiego rodzaju wydawnictwach publikowanych przez Administratora, oraz 

podmioty współpracujące, 
 w nagraniach filmowych, oraz zdjęciach Administratora, oraz podmiotów 

współpracujących z Administratorem 

 
Wizerunek, o którym mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 

względem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tytułu 
wykorzystania mojego wizerunku oraz wizerunku mojego stoiska, na potrzeby wskazane w 

oświadczeniu. 
 

…………………………..………………...………… 

Data i czytelny podpis WYSTAWCY 


