УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в ПРОЛЕТЕН ЦВЕТЕН БАЗАР
ЗА БИО И АРТ ПРОДУКТИ, който ще се проведе в периода 28 април – 7 май 2019г.
Базарът ще се проведе на закрито в зала 1 и ограничен брой външни площи
на експозиционен център – ФЛОРА БУРГАС
Базарът предлага фиксирани търговски зони от 2 и 4 кв.м. Търговската площ
включва и маси, предоставени и подредени от организаторите.
Право на участие в ПРОЛЕТЕН ЦВЕТЕН БАЗАР ЗА БИО И АРТ ПРОДУКТИ имат
фирми предлагащи арт, био продукти и мед, имащи отношение към темата на
събитието.
Крайният срок за подаване на заявки по образец за участие в ЦВЕТЕН БАЗАР
ЗА БИО И АРТ ПРОДУКТИ 2019 е до 30.03.2019 г. и/или до изчерпване на
свободните места. Заявки се подават на електронна пощаfloraburgas_2016@abv.bg
или в Деловодството на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, пл.“Тройката“
№1, Културен дом на нефтохимика. За право на участие се внася еднократна такса,
според заявените изложбени площи и ежедневна търговска такса на квадратен
метър.
Такси:
-

Еднократна такса за участие: 30 лв.
Такса за търговска площ: 5лв.кв. на ден

Крайното разпределение на фирмите в залата и търговските площи се
определя от организаторите.
Със заявката за участие Изложителите в Базара, се съгласяват с общите
условия на събитието.

ЕКСПО ЦЕНТЪР „ФЛОРА БУРГАС“
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - ДОГОВОР
ПРОЛЕТЕН ЦВЕТЕН БАЗАР ЗА АРТ И БИО ПРОДУКТИ
28.04 – 07.05.2019 г.
ФИРМА:……….......................................................................................................…………………………………………......
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:……………………………………………….............................................................................
МОЛ/ФИЗ.ЛИЦЕ:……………………………………………………………………………………………………………..........
ИН по ЗДДС:………………………………………………………………………………………..................................................
ЕИК/ЕГН:…………………………………………………………………………………………………………………………........
ТЕЛЕФОН/GSM:……………………………………………………………………………………………………………….........
ИМЕЙЛ:....................................................................................................................................................................................
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:………………………………………………...................................................................................
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:……………………..........................................................................………………………..……….
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
30 лева

Заплаща се еднократно.

ТАКСА ЗА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ:
….……..кв.м х 5 лева/ден

В цената са включени: ползване на заявените търговски площи
за периода на Базара; предоставяне на щанд с минимална площ от
2 кв. м.; общо почистване; общо осветление, озвучаване и охрана в
извънработно време; достъп до ел. захранване, вода, интернет

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Разплащанията се извършват в български лева, след подаване на заявката, в 7дневен срок след потвърждение на участието от страна на Организатора и
получаване на проформа фактура, по банкова сметка на Общинско предприятие
„Летен театър, фестивали и концерти”, BG33SOMB91303143597200, BIC
SOMBBGSF - Общинска банка АД, основание: Участие в ПРОЛЕТЕН ЦВЕТЕН
БАЗАР.
С ПОДПИСВАНЕТО НА ТОЗИ ДОГОВОР ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ:
Сме запознати с условията за участие и ги приемаме. Потвърждаваме нашето
участие ПРОЛЕТЕН ЦВЕТЕН БАЗАР

ДАТА :..............2019 г.
ГР. ……………………………
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ИЗЛОЖИТЕЛ:

________________________

________________________
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