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Karta zgłoszeniowa do udziału w  

VIII PODLASKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ  

pod hasłem „ZORGANIZUJ Z NAMI PRZYJĘCIE”. 

Białystok, 09.06.2019 r. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku  

(plac przed Teatrem Dramatycznym)  

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie   

do dnia 17 kwietnia 2019 r. na adres: projektes@rops-bialystok.pl 

 

NAZWA I ADRES 

PODMIOTU 

  

TELEFON/FAX 
 

E-MAIL 
 

OSOBA DO KONTAKTU/ 

TEL. KOMÓRKOWY 

 

INFORMACJE O STOISKU 

Potrzebuję powierzchni  o wymiarach 
 

……………………………………… 

Rodzaj prezentowanych produktów, 

usług 

 

……………………………………… 

 

PROSIMY O ZAZNACZENIE 

ODPOWIEDNIEGO POLA 

ZNAKIEM „X” 

 

Potrzebuję prądu  

 

  TAK             NIE 

Jeśli Tak, to zobowiązuję się do posiadania 

przedłużacza min. 50 m 

Do prądu podłączone będą 

następujące urządzenia, o mocy: 

 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Przedstawię informacje o  działaniach 

swojej organizacji w formie wywiadu 
  TAK             NIE 

Deklaruję obecność na Targach w 

godz.  

 

   w godz. 15.00-18.00 

 

   w godz. 15.00-21.00 

 

 
PIECZĄTKA I PODPIS 

DYREKTORA/KIEROWNIKA 

INSTYTUCJI LUB OSOBY 

UPOWAŻNIONEJ  
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REGULAMIN:  

1. Na Targi może zgłosić się organizacja z terenu województwa podlaskiego działająca w sferze 

ekonomii społecznej, która oferuje usługi w zakresie organizacji przyjęć i wszelkiego 

rodzaju imprez okolicznościowych, związanych tematycznie z hasłem Targów tj. 

„ZORGANIZUJ Z NAMI PRZYJĘCIE”. Mogą to być m. in.: przedsiębiorstwa społeczne 

(w tym: spółdzielnie socjalne, spółki non-profit itp.), podmioty reintegracji społeczno-

zawodowej (CIS, KIS, WTZ, ZAZ), organizacje pozarządowe (w tym: fundacje,  

stowarzyszenia) itp.  

2. Liczba miejsc jest ograniczona – w przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość 

przewidzianych miejsc na Placu, organizator zastrzega sobie prawo wyboru organizacji. 

3. Miejsce na stoisko podmiotom prezentującym się podczas Targów udostępniane jest bezpłatnie 

i przydziela je organizator. 

4. Każdy uczestnik zgłaszając się na Targi, zobowiązuje się do uczestnictwa w nich minimum 

w godz. 15.00-18.00. W godz. 18.30-21.00 odbędzie się potańcówka dla mieszkańców 

województwa podlaskiego z udziałem zespołu, której celem jest m. in. zwiększenie liczby 

odbiorców Targów. Prezentacja stoisk w trakcie potańcówki zwiększy możliwości promocji 

Państwa działalności. Dlatego też zachęcamy Państwa do prezentacji stoisk również w trakcie 

potańcówki. Należy jednak podkreślić, iż podczas trwania potańcówki nie będzie możliwości 

wjazdu na plac samochodem i spakowania stoiska, ze względu na bezpieczeństwo 

uczestników.  

5. Stanowisko powinno być przygotowane do ekspozycji przed godziną 14.30. Czas na rozłożenie 

się na placu przewidziany jest między 13.00 - 14.00. W celu sprawnego przeprowadzenia 

Targów i rozstawienia stoisk prosimy Uczestników o przybycie na miejsce wydarzenia w w/w 

godz. 

6. Samochody na plac mogą wjechać do godz. 14.00, w godz. 18.00 - 18.15 oraz po godz. 21.00.  

7. Podmioty wystawiające swoje produkty i usługi powinny we własnym zakresie zorganizować  

wyposażenie swojego stoiska (tj. namiot, krzesła, stoliki, przedłużacze z uziemieniem o dł. 

min. 50 m, rozgałęziacze itp.).  

8. Każda organizacja/podmiot będzie miała możliwość zaprezentowania swojej działalności, 

poprzez udzielenie informacji w trakcie wywiadu z prowadzącym Targi.  

9. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za udostępnione mu miejsce oraz sprzęt. 

10. Namioty, które będą przez Państwa wykorzystywane nie mogą być mocowane do podłoża 

(granitowe płyty, asfalt). 

11. Uczestnicy Targów zobowiązani są do zachowania czystości wokół stoiska. Udostępnione 

miejsce powinno po Targach zostać posprzątane.  

12. Zakaz używania na terenie placu imprezy „baniek mydlanych” oraz substancji tłustych 

pozostawiających trudne do usunięcia plamy. 

 

Telefon do organizatorów:      

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku: 85 744 72 75 

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok: 737 529 819 

 

 


