wó

ca

201

7 r.

XX L

----------------------------------------------------------------

Prosimy o czytelne wype³nienie
karty i odes³anie jej
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 maja 2017 r.!

---
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Kierownik Biura Organizacyjnego
tel. 0608 032 317
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tel. (75) 782 - 45 - 32
fax (75) 782 - 45 - 31
e-mail:
agatowe@lwowekslaski.pl
www.lla.lwowekslaski.pl
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Nazwa kolekcji ______________________________

LWÓWECKI OŒRODEK KULTURY
UL. PRZYJACIÓ£ ¯O£NIERZA 5
59 - 600 LWÓWEK ŒL¥SKI

ek

Zg³aszam udzia³ w konkursie na najciekawsz¹
kolekcjê minera³ów:

LWÓWECKIE LATO AGATOWE
BIURO ORGANIZACYJNE

L wów

Dodatkowe uwagi i proœby do organizatorów:

Prosimy o odciêcie, wype³nienie i przes³anie
za³¹czonej obok karty zg³oszenia
na adres organizatora gie³dy:

Baza noclegowa
Noclegi dla uczestników Gie³dy Minera³ów:
Zespó³ Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
w Lwówku Œl¹skim, ul. Parkowa 5.
Pokoje 2, 3, 4 - osobowe, ³azienki i sanitariaty,
Parking na terenie Oœrodka.
Rezerwacja telefoniczna:
tel. (75) 782 - 45 - 25
_____________________________________
Grupa plastyczna P³awna 9
Osada artystyczna
Dariusz Miliñski
P³awna 9 (7 km od Lwówka Œl¹skiego)

kom. 0691 494 126

XX Lwóweckie Lato Agatowe
Miêdzynarodowa
Gie³da Minera³ów
i Wyrobów Jubilerskich
Lwówek Œl¹ski
rynek miejski
14 - 16 lipca 2017 r.

A

A

Prosimy o krótkie wyszczególnienie, co bêdzie zawieraæ
ekspozycja, z uwzglêdnieniem ciekawostek i nowoœci
(wa¿ne dla celów reklamowych!!!).

ZG£OSZENIE

§1
Warunkiem otrzymania stoiska lub miejsca pod namiot na MGMiWJ XX
LLA jest:
1. - przes³anie do biura organizacyjnego LLA czytelnie (drukowanymi
literami) i poprawnie (we wszystkich rubrykach) wype³nionej karty
zg³oszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2017 r. (karty
zg³oszenia przes³ane po terminie bêd¹ przyjmowane wy³¹cznie na listê
rezerwow¹).
2. - otrzymania od organizatora potwierdzenia na piœmie przyznania
stoiska lub miejsca pod namiot (ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ miejsc o
jego przyznaniu zadecyduje kolejnoœæ nadsy³ania zg³oszeñ oraz jakoœæ
proponowanych do ekspozycji kolekcji minera³ów, skamienia³oœci i
wyrobów jubilerskich).
3. - zaakceptowanie przez wystawcê regulaminu MGMiWJ LLA
potwierdzone w³asnorêcznym podpisem.
§2
Dla wystawców zakwalifikowanych do wziêcia udzia³u w MGMiWJ LLA
organizator zapewnia:
1 - stoiska wystawiennicze zadaszone i oœwietlone o pow. 2 m2 lub
miejsca pod namiot (wszystkie stoiska i miejsca s¹ równorzêdne i prawo
do ich wyznaczania posiada wy³¹cznie organizator).
2 - mo¿liwoœæ korzystania z energii elektrycznej gniazdo 230V (pod
warunkiem zaznaczenia takiej potrzeby przez wystawcê w karcie
zg³oszenia w rubryce „uwagi i proœby do organizatora")
3 - mo¿liwoœæ prezentacji i sprzeda¿y w ci¹gu trzech dni:
14.07 (pi¹tek)
godz. 15.00 - 20.00
15.07 (sobota)
godz. 10.00 - 20.00
16.07 (niedziela)
godz. 10.00 - 18.00
4 - czas na przygotowanie ekspozycji: (dotyczy wystawców
w strefie nie chronionej)
14.07 (pi¹tek)
godz. 10.00 - 15.00
15.07 (sobota)
godz. 8.00 - 10.00
16.07 (niedziela)
godz. 8.00 - 10.00
5 - czas na demonta¿ ekspozycji: (dotyczy wystawców
w strefie nie chronionej)
pi¹tek (14.07) - godz. 20.00 - 21.00, sobota (15.07) godz. 20.00 - 21.00
niedziela (16.07) godz. 18.00 - 20.00
UWAGA!!!
Dla wystawców posiadaj¹cych stoisko w strefie chronionej,
czas na przygotowanie ekspozycji:
14.07 (pi¹tek) od 10.00 do 15.00,
czas na demonta¿ ekspozycji:
16.07 (niedziela) od 18.00 do 20.00

§4
Pe³n¹ op³atê (bez wzglêdu na czas pobytu) za stoisko, wystawca winien
bezwarunkowo uiœciæ w drugim dniu gie³dy po dokonaniu wyceny przez
organizatora (udzia³ wystawcy w wystawach konkursowych na podstawie
odrêbnego regulaminu nie zwalnia z obowi¹zuj¹cych na gie³dzie op³at).
§5
Wysokoœæ obowi¹zuj¹cych op³at za stoiska MGMiWJ LLA:
1 - za przyznane stoisko (pow. 2m2):
300 z³ + VAT - dla wyrobów wzglêdnie powierzchni dzielonej miêdzy minera³y i
wyroby.
150 z³ + VAT - op³ata zni¿kowa - w przypadku eksponowania wy³¹cznie
nieobrobionych minera³ów, okazów kolekcjonerskich i/lub skamienia³oœci.
100 z³ + VAT - cz³onkowie Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk o Ziemi oraz
Towarzystwa Geologicznego „Spirifer" z op³aconymi sk³adkami, wystawiaj¹cy
wy³¹cznie nieobrobione minera³y, okazy kolekcjonerskie i/ lub skamienia³oœci.
(W przypadku wystawiania na stoisku przez w/w wyrobów jubilerskich lub
ekspozycji mieszanej tj. wyrobów i minera³ów i/lub skamienia³oœci, op³aty
zni¿kowe nie przys³uguj¹).
2 - za przyznane miejsce pod namiot:
120 z³ + VAT za 1 mb - dla minera³ów, skamienia³oœci, wyrobów, wzglêdnie
powierzchni dzielonej miêdzy minera³y i wyroby.
§6
Wystawca uczestnicz¹cy w MGMiWJ LLA jest zobowi¹zany:
1 - utrzymywaæ stoisko na odpowiednim poziomie estetycznym.
2 - w widocznym miejscu umieœciæ opisy do prezentowanych okazów
zawieraj¹ce lokalizacjê i nazwê minera³u.
3 - umieœciæ w widocznym miejscu ceny okazów przeznaczonych na sprzeda¿.
4 - wyraŸnie oznakowaæ „minera³y syntetyczne".
5 - posiadaæ kartê wjazdow¹ wystawion¹ przez organizatora imprezy i
przekazan¹ wystawcy wraz z decyzj¹ o przyznaniu stoiska (za wydanie
duplikatu karty wjazdowej, w przypadku jej utraty, pobierana jest op³ata w
wysokoœci 50 z³).
§7
Na stoiskach MGMiWJ LLA mog¹ byæ prezentowane wy³¹cznie minera³y
(naturalne i syntetyczne), kamienie ozdobne, pó³szlachetne i szlachetne,
skamienia³oœci, bursztyn i t.p. oraz wyroby z w/w.
Wystawienie na stoisku innego asortymentu ni¿ w/w poci¹ga za sob¹ utratê
stoiska i skreœlenie z listy wystawców MGMiWJ LLA.
§8
Wystawca jest zobowi¹zany do przestrzegania ustalonego
w § 2, pkt. 3 czasu trwania gie³dy.
OpóŸnienie otwarcia stoiska a tak¿e opuszczenie przyznanego stoiska przed
zamkniêciem gie³dy bez usprawiedliwienia, mo¿e skutkowaæ utrat¹ miejsca i
przeniesieniem na listê rezerwow¹.
§9
Wystawca który otrzyma³ potwierdzenie udzia³u w MGMiWJ LLA, a z przyczyn
losowych nie mo¿e w niej uczestniczyæ, zobowi¹zany jest do niezw³ocznego
powiadomienia organizatora o rezygnacji z przyznanego stoiska.

----------------------------------------------------------------

Regulamin Gie³dy

§3
Postój samochodów na terenie gie³dy jest mo¿liwy wy³¹cznie w czasie
przewidzianym na przygotowanie i demonta¿ ekspozycji. Pozostawienieprzez
wystawcê samochodu na terenie gie³dy w czasie wykraczaj¹cym poza ustalone
godziny jest równoznaczne z naruszeniem zasad regulaminu MGMiWJ LLA.

---

Miêdzynarodowa Gie³da Minera³ów i Wyrobów Jubilerskich jest
najwa¿niejszym elementem odbywaj¹cego siê od dwudziestu lat w
Lwówku Œl¹skim Lata Agatowego, które przyci¹ga wielotysiêczn¹
rzeszê goœci. Stoiska gie³dy (zadaszone i oœwietlone) rozmieszczone
s¹ na wolnym powietrzu.
Organizatorzy umo¿liwiaj¹ wystawcom poza handlem równie¿ udzia³
w konkursach na najciekawsze kolekcje (na podstawie odrêbnego
regulaminu).

Karta zg³oszenia
Zg³aszam uczestnictwo w Miêdzynarodowej Gie³dzie
Minera³ów i Wyrobów Jubilerskich
podczas XX Lwóweckiego Lata Agatowego
w dniach 14 - 16 lipca 2017 r.
Zamawiam:
stoisko/stoiska (2 m2) w cenie 300 z³ + VAT
(wyroby lub minera³y i wyroby)
iloœæ
stoisk

stoisko/stoiska (2m2) w cenie 150 z³ + VAT
(nieobrobione minera³y lub skamienia³oœci)
iloœæ
stoisk

stoisko/stoiska (2m2) w cenie 100 z³ + VAT
(nieobrobione minera³y lub skamienia³oœci - tylko
cz³onkowie PTPNoZ z op³aconymi sk³adkami)

iloœæ
stoisk

x
d³.

miejsce pod ustawienie namiotu
w cenie 120 z³ + VAT za 1 mb
szer.

(wyroby lub minera³y i wyroby)

Nazwa firmy/imiê i nazwisko wystawcy, adres:

Imiê i nazwisko osoby reprezentuj¹cej firmê/wystawcê:

e-mail __________________________________
Telefon kontaktowy ________________________
Oœwiadczam, ¿e zapozna³em(³am) siê z regulaminem
Miêdzynarodowej Gie³dy Minera³ów i Wyrobów Jubilerskich LLA
oraz akceptujê wszystkie jego warunki.
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Lwówecki Oœrodek Kultury zgodnie z ustaw¹ z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
133).

Podpis:

...................................................

