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„ŁOWICKIE ŻNIWA” 
17 lipca 2022 r. (niedziela) 

Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach 
 

Formularz zgłoszeniowy na wynajem powierzchni pod działalność handlowo-usługową 
 

 

Nazwa wynajmującego: 

 

 

NIP: 

 
 

Adres wynajmującego: 

 

tel: 
 

e-mail: 
 

Rodzaj działalności: 

 

 

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI 

 

cena wynajmu powierzchni pod stoisko handlowe zaznaczyć wybraną pozycję (X) 

50,00 zł brutto – za 1 mb szerokości, 3 mb głębokości  

100,00 zł brutto – za 2 mb szerokości, 3 mb głębokości  

150,00 zł brutto – za 3 mb szerokości, 3 mb głębokości  

200,00 zł brutto – za 4 mb szerokości, 3 mb głębokości  

250,00 zł brutto – za 5 mb szerokości, 3 mb głębokości  

300,00 zł brutto – za 6 mb szerokości, 3 mb głębokości  

350,00 zł brutto – za 7 mb szerokości, 3 mb głębokości  

400,00 zł brutto – za 8 mb szerokości, 3 mb głębokości  

450,00 zł brutto – za 9 mb szerokości, 3 mb głębokości  

500,00 zł brutto – za 10 mb szerokości, 3 mb głębokości  

 

cena wynajmu powierzchni pod plac zabaw ilość zmówionych metrów kw. 

4,00 zł brutto za 1 m2  
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Opłata za możliwość pozostawienia pojazdu  
na terenie skansenu za stoiskiem 

Jeśli TAK 

podać nr rejestracyjny pojazdu 

80,00 zł brutto jednorazowo  

 

 

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są tyko na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza 
przesłanego drogą mailową w postaci pliku PDF, jpg (zeskanowany formularz), na adres 
centrum@powiat.lowicz.pl  z tematem „ZGŁOSZENIE –WYNAJEM POWIERZCHNI”, 
listem lub osobiście (adres poniżej). 

 

Nie przyjmujemy zgłoszeń przez telefon !!! 

 

2. Opłatę za powierzchnię pod stoisko przyjmujemy tylko w formie przedpłaty przelewem 
lub gotówką na podstawie faktury VAT (nr rachunku w stopce adresowej) lub paragonu. 

3. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są od 27 czerwca do 13 lipca do godz. 16.00. 

4. Stoisko powinno być rozstawione w dniu imprezy, tj. 17 lipca, w godz. od 08.00 
najpóźniej do godz. 12.00. 

5. Nie zapewniamy zasilania energią elektryczną. Konieczny jest własny agregat. 

6. Lokalizacja stoiska następuje według kolejności zgłoszenia, w miejscu wyznaczonym 
przez organizatora.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem dla handlowców i wystawców imprezy 
„ŁOWICKIE ŻNIWA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ……………………………………………… 
                                                                                                                         (data i podpis zgłaszającego) 
 

 
 
 
 
 
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 
Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz 
 
tel. 726 808 198 
centrum@powiat.lowicz.pl 
 
Nr rachunku: 93 1600 1462 1823 7528 5000 0001 (BNP PARIBAS) 
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