ЗАЯВ ЛЕНИ Е
от...................................................................................................................................................................................................
/име на организацията, ЕИК, БУЛСТАТ/
представляван/о от ...................................................................................................................................................................
/име и фамилия на представляващия, длъжност/
..................................................................................................................................................................................................
/седалище и адрес на управление/
...................................................................................................................................................................................................
/адрес за коренсподенция, ако е различен от адреса на управление/
..................................................................................................................................................................................................
/телефон, e-mail/
……………...........................…..…………………....................………..............……………...................................................
/обслужваща банка, IBAN, BIC/
С настоящото заявявам
базилика на Филипопол в част:

желанието

си

да

ми

бъде

разрешено

ползването

на обект Епископска

1. ет. I - Апсидно пространство – до 100 места за 2 часа
2. ет. I - Апсидно пространство – до 100 места за 4 часа
3. ет. I – Класна стая – до 100 места за 2 часа
4. ет. I – Класна стая – до 100 места за 4 часа
5. Зала за временни изложби – до 50 места за 2 часа
6. Зала за временни изложби – до 50 места за 4 часа
*Броят на местата и разпределението им зависи от събитието.
Обектът ще ползвам за
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/в свободна форма опишете за какво ще се използва обекта, вид на мероприятието, специфични детайли и тема на
събитието/
за периода от …………………...........................................................до …………........……………......………..............,
/дата, час/
/дата, час/
/вкл. репетиция, техническа подготовка, провеждане на събитието и освобождаване на обекта/
1. Заявявам с настоящото, че съм запознат и приемам долупосочените условия за цени и услуги, предоставени от ОИ
„Старинен Пловдив“ съгласно НОАМТЦУ.: 5.1. За провеждане на мероприятия от раздели ІІІ- IX вкл. от
НОАМТЦУ, предварително се заплаща сума в размер на 30% от стойността на съответната услуга. Сумата е
дължима в срок до 10 дни след получаване на потвърждение на дата за провеждане на събитието, когато то се
отнася за текущата година. В случай, когато събитието е за следваща година/ни, сумата е дължима в първия
месец от съответната година, в която се провежда събитието;
1.2. При отказ на заявителя от провеждане на мероприятие, сумата, в размер на 30% от стойността на
съответната услуга, не се възстановява. При невнасяне на същата до 10 дни след получаване на потвърждение,
датата се счита за свободна;
1.3. Останалите 70% от стойността на съответната услуга следва да бъдат внесени в срок до 10 дни преди
ползването на обекта;
1.4. Стойността на заявената услуга следва да бъде внесена в касата или по банков път на сметка на ОИ
„Старинен Пловдив“ ИНВЕСТ БАНК АД, Пловдив, IBAN:BG11IORT73753102004000, BIC: IORTBGSF;
Заявленията се подават по електронен път на адрес events.bishopbasilica@oldplovdiv.com и на хартиен носител
на адрес: гр. Пловдив ул.“Константин Стоилов“ №50 .

гр. Пловдив
…………………. г.

ЗАЯВИТЕЛ: ..................................……
(подпис и печат)

