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Sokołowski Ośrodek Kultury 
08-300 Sokołów Podlaski 
Ul. Wolności 27 
Tel. 25 787 24 38 
 

Podmiot zgłaszający udział w prowadzeniu stoiska 

………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
NIP………………………………………………………… 

                                                                              Branża:  …………………………………………………………. 
 
 

Cennik opłat dla powierzchni handlowych  
obowiązujący podczas imprezy miejskiej Park’n’Roll & Motoserce 2019  

w dniu 19 maja 2019r.w Sokołowie Podlaskim. 
 
 
 

Cena opłat  za stoisko handlowe netto: 
 
Wybierz kolumnę (odpowiednią szerokość stoiska) a znacznikiem „V” zaznacz 
dodatkowe elementy wyposażenia, następnie zsumuj wartości w wybranej kolumnie  
i wpisz wyliczoną opłatę w dolnej ramce „Razem” 
Tabela 1 
Szer. Stoiska do 1m 2m 3m 4m 5m 
Pojedyncze stoisko 100zł 180zł 260zł 340zł 420zł 
Bez zasilenia elekt. X X X X X 
Zasilenie elekt. do 
1kW 

20zł 20zł 20zł 20zł 20zł 

Zasilenie elekt. do 
3kW 

50zł 50zł 50zł 50zł 50zł 

Miejsce parkingowe 
samochód osobowy 

20zł 20zł 20zł 20zł 20zł 

Miejsce parkingowe 
samochód dostawczy 

30zł 30zł 30zł 30zł 30zł 

Miejsce parkingowe 
samochód osobowy  
z przyczepą 

40zł 40zł 40zł 40zł 40zł 

Miejsce parkingowe 
samochód powyżej 
3.5t 

50zł 50zł 50zł 50zł 50zł 

Miejsce parkingowe 
samochód powyżej 
3.5t z przyczepą 

60zł 60zł 60zł 60zł 60zł 

Razem:      
 
 
 



Upusty –  jak wyliczyć 
Obsługując kilka branż swoją firmą możesz skorzystać z proponowanych zniżek  
w opłatach. Wyliczone opłaty z tabeli 1 (z ramki Razem) wg wielkości zamawianego 
stoiska np. 1m stoisko (asortyment - wata cukrowa) =100zł i 4m stoisko (asortyment - 
zabawki)  bez prądu, z miejscem parkingowym dla samochodu dostawczego 
340zł+30zł=370zł; wpisz do tabeli 2 w kolumnie (2 pakiety) jako asortyment stoisk:  
- wata cukrowa   wartość 100zł  
- zabawki              wartość 370zł  
co stanowić będzie sumę 470zł – 20% = 376zł netto i tak wyliczoną wartość zapisz  
w dolnej ramce opłata po upuście. 
 
Tabela 2 
Asortyment stoisk 2 pakiety 

Upust 20% 
3 pakiety 

Upust 30% 
4 pakiety 

Upust 40% 
Zabawki    
Pamiątki    
Biżuteria    
Wyroby artystyczne    
Rzemiosło    
Lody, gofry    
Wata cukrowa    
Art. spożywcze, napoje    
Mała gastronomia: zapiekanki, ziemniak itp.    

Opłata po upuście:    
 
* Opłaty dokonaj na konto: 85 1240 2715 1111 0000 3272 6222  
i wydrukuj do kontroli dokument potwierdzający przelew bankowy.  
Istnieje możliwość wystawienia faktury po doliczeniu 23% podatku VAT –     zaznacz  
                                                                                                                                                 TAK  lub NIE 
Liczba stoisk ograniczona - obowiązuje kolejność wpływu zgłoszeń. 
Tak przygotowane zgłoszenie z wyliczeniem opłaty prześlij mailem na adres: 
sekretariat@sokolowskakultura.pl 
Osoba do kontaktu – Sylwester Choruta tel. 510066338 
 
Oświadczenia: 
 
Sokołowski Ośrodek Kultury nie odpowiada za jakość i stan artykułów handlowych.  
 
 

Oświadczenie 
Oświadczam, że zgłaszając wyżej wymienioną działalność ponoszę pełną 
odpowiedzialność za sprzedawane produkty i  artykuły, posiadam stosowne orzeczenia, 
badania lub zezwolenia i przedstawię je w przypadku kontroli z Urzędu.  
Stanowiska handlowe gdzie występować będą zagrożenia pożarem wyposażę  
w sprawne gaśnice co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
 
 
 
                                                                                                                          …………………………………………………... 
                                                                                                                                            Czytelny podpis 
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