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JE L E N TK E Z É SI LA P

a 2019. február 2-án  megrendezésre kerülő Derecskei Disznótor Hajdú-

Bihar Megyei Téli Vásár rendezvényre 

A cég(vállalkozó , árus) neve:
Cégjegyzékszám (vállalkozói ig.szám):
Székhelye:
Adószáma:
Elérhetőségei (Telefon, email cím)
Képviselő neve:

 Népművész  Népi iparművész  Népművészet ifjú mestere
Kézműves  Helyi termelő  Egyéni vállalkozó    
 Őstermelő 

Minősítő oklevelének azonosítója:……………………………………………………………
Lakcím: 

A vásáron árusítandó termékek: 

A termékek forgalmazásának engedély száma (amennyiben rendelkezik vele):
…………………………………………………………………………………………………..

A vásáron igényelt árusítóhely mérete:
Rendelkezik-e  saját  sátorral,  faházzal  ?  Amennyiben  rendelkezik  sátorral  vagy faházzal  a
vásárra el tudja-e hozni?

Igen Nem

Elektromos áram igény/ha van:

……….. Amper Csak világításra 

A megfelelő rész kitöltendő!
Az árusítóhelyek ára 1 napra érvényes a Pályázati felhívásban közzétett díjszabás szerint. Az
árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. 
Jelentkezés:  a  jelentkezési  lap  kitöltését  és  aláírását  követően  e-mail-ben  a
muvkozpont.derecske@gmail.com címen,  vagy  postai  úton  elküldve  (Derecske  Városi
Művelődési Központ és Könyvtár 4130 Derecske, Köztársaság u. 107.)

Kelt: 

    Aláírás 
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