MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o.
POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland
tel. +48/61/ 869 2000, fax: +48 /61/ 869 2999
Konto / Bank account: Bank Handlowy w Warszawie S.A. o/Poznań
Nr konta: 37 103012470000000055861201
IBAN: PL 66103012470000000055861358, SWIFT: CITIPLPX
Płatnik VAT czynny / Active VAT Payer, NIP / Tax ID: 777-00-00-488
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu / Poznan District Court
Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego / 8th Division of National Court Register
KRS / National Court Register number: 0000202703
Kapitał zakładowy / Share capital: 42 310 200,00 PLN

LUBELSKIE TARGI OPAKOWAŃ
1111-12.03.2009

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
APPLICATION FORM

termin nadsyłania zgłoszeń
application deadline

28-11-2008

Firma Wystawcy (pełna nazwa) / Exhibitor’s company (full name):

Ulica, nr / Street, no.:
Kraj / Country:

Kod pocztowy / Postal code:

Miasto / City:

Telefon / Phone:

Województwo / District:
Fax:

Adres do korespondencji dot. targów (jeśli inny) / Address for organizational issues (if different):

E-mail:

Internet:
Właściciel lub dyrektor firmy (imię i nazwisko, stanowisko) / Owner or manager of company (name, position):

Osoba do kontaktu (telefon, e-mail) / Contact person (phone, e-mail):

Wpis do KRS (ewidencji działalności gospodarczej) nr / Company registration no:
Data i miejsce/ Date and place:
Dane o wystawcy / We are:

NIP / Tax ID:

 producent / manufacturer

(właściwe zakreślić / mark where applicable)

 firma handlowa / trader

 inne / others

Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyraŜam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od
firmy Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. drogą elektroniczną na ww. adres e-mail/
I hereby declare my consent to receive marketing information from Poznań International Fair Ltd. on a/m e-mail adress (according to Act on Electronic Service Providing of 18th
July 2002, published in Journal of Laws no 144 item 1204).

TAK / YES

NIE / NO





Zamawiamy następującą powierzchnię: / We order exhibition space as follows:
Rodzaj powierzchni
Kind of space

Jednostka miary
Measurement unit

Z zabudową standardową, w pawilonie
Indoors, built-up space (standard stand construction)

Cena netto najmu w PLN *
Net lease price in PLN *

6m2
12m2

2800,00
5100,00

24m2

7850,00

Zamawiana powierzchnia
Space required

* Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług. / The prices do not include VAT.

OPŁATA REJESTRACYJNA / REGISTRATION FEE - 150+ 22% VAT
śyczenia dot. lokalizacji stoiska spełniane przez MTP w miarę moŜliwości
Stand location requirements to be fulfilled by PIF if possible

Dane o największym eksponacie (dł., szer., wys., cięŜar)
Dimensions of the biggest exhibit (length, width, height, weight)
Podpisując niniejsze Zgłoszenie Uczestnictwa akceptujemy jako obowiązujące nas: REGULAMIN DLA
UCZESTNIKÓW TARGÓW**, PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOśAROWE, POSTANOWIENIA
SZCZEGÓŁOWE ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA. Oświadczamy, Ŝe przejmujemy zobowiązania
wobec MTP wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas płatnik nie
ureguluje naleŜności za zamówioną powierzchnię.
** „Regulamin dla uczestników targów” jest dostępny na stronie internetowej ………… Na Ŝyczenie
Wystawcy Regulamin zostanie wysłany drogą pocztową.

By signing the present Application Form we declare to comply with the following: REGULATIONS FOR
TRADE FAIR PARTICIPANTS**, TECHNICAL AND FIRE SAFETY REGULATIONS, SPECIFIC
PROVISIONS and TERMS OF PARTICIPATION. We hereby declare our responsibility towards PIF for all
the liabilities resulting from the order in case the payer indicated should not meet the payments for the
space lease.
** „Regulations for trade fair participants” are available on the website ………… On Exhibitors’ request
Regulations will be send by post.

__________________________

Płatnik / Payer
(właściwe zaznaczyć / mark where applicable)

Miejsce i data / Place and date of signing

 Wystawca / Exhibitor
 Firma wymieniona w formularzu A0
Company listed on A0 form

LUBELSKIE TARGI OPAKOWAŃ 2009

___________________________________
Pieczęć firmy Wystawcy / Exhibitor’s stamp

_____________________________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Signature of person authorised to company’s representation

Formularz A1

