Festiwal Przedmiotów Pięknych - Kolorowe Jarmarki
28-29 listopada 2015

SWIFT: PKOPPLPW
Nr konta: PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280

Formularz A1
A1 Form

Nr / No

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

Pełna nazwa firmy Wystawcy (do faktury VAT) / Exibitor’s company full name (for invoice):
Ulica / Street:

Kod pocztowy / Postal code:

Miasto / City:

Kraj / Country:

Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego działalność gospodarczą (wymagana kopia w/w dokumentu) / Company registration number:

REGON:

NIP:
Tax ID
number:



Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na podany poniżej adres e-mail



We agree to send e-invoice to the e-mail address below

…………………………………………………………………………………..

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, nr tel., e-mail) / Contact person (name, phone, e-mail):

ZAMAWIAMY (ceny nie zawierają podatku VAT) / WE ORDER (prices in PLN [Polish Zloty] without VAT):
Cena / Price
Powierzchnia [m2] Wymiar stoiska
do/till 30/09/2015 po/after 30/09/2015
Square [sqm] Dimension of space

Rodzaj powierzchni / Kind of stand:

Wartość
Value [PLN]

Niezabudowana, kryta / Indoor stand without a booth:
- położenie szeregowe / row location (Minimalna powierzchnia 4 m2 / Min. size 4 m2)

50 zł / m2

65 zł / m2

………… m2

…….. x …….

- położenie narożne / corner location (Minimalna powierzchnia 4 m2 / Min. size 4 m2)
ZABUDOWA
Do zamawianej powierzchni niezabudowanej zamawiamy taką samą ilość m2 zabudowy

58 zł / m2

75 zł / m2

………… m2

…….. x …….

Standardowa zabudowa obejmuje: ścianki działowe pokryte materiałem tekstylnym, sprzątanie stoiska.

35 zł / m2

Along with the ordered space we order the same quantity (in sqm) of stardard indoor
development

………… m2

Standard indoor development: includes wall panels, cleaning of the stand.

100

Opłata rejestracyjna (obligatoryjna) / Register fee (obligatory)
Ceny nie zawierają podatku VAT / Prices without VAT
FRYZ
DISPLAY PANNEL

Suma netto / Total netto [PLN]

Nazwa firmy (maks 30 znaków) / Company’s name (max. 30 characters):

Miejscowość / City:

Podpisując niniejsze ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA akceptujemy regulamin targów. Do ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA dołączamy kopię przelewu*, dowodu wpłaty* pierwszej raty w wysokości 50% na konto Targów
Lublin S.A. SWIFT: PKOPPLPW, nr konta PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280. Zobowiązujemy się do uzupełnienia pozostałej należności najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem targów.
By signing this APPLICATION FORM we accept the Fair’s Regulations. To the Application Form we enclose the copy of transfer*, voucher*, of the first instalment in the amount of 50% on account of:
Targi Lublin S.A. in a bank PeKaO SA: SWIFT: PKOPPLPW, account no. PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280. We are obliged to pay the rest of the sum up to 7 days before the begining of the fair.
Important! All bank transfer expenses are compensate by Exhibitor. Organizer does not bear costs connected with bank transfer. Payments are made in PLN according to PekAo S.A. rate. PeKaO S.A rate at site:
www.pekao.com.pl/exchange (f/xcurrencies table>buy). The table contains exchange rates of foreign currencies expressed in Polish currency which are applied on a given business day.

Suma z formularzy (netto) Total prices
from forms (netto)

A1

A3

WD

UD

UR

UT

Razem netto
Total netto

Razem brutto
Total brutto (+23%
VAT)

Płatnik / Payer

 Wystawca / Exhibitor
 Inna firma (patrz formularz
A2 / Other company
(see A2 form)

Pieczęć firmy
Exhibitor’s Company stamp

Pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący
Name seal and legally binding signature

Miejscowość i data / Place and date of signing

Uwagi
koordynatora
targów:

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia / Application deadline 31.10.2015 r.
ul. Dworcowa 11 (Park Ludowy), 20-406 Lublin, tel. +48 81 458-15-11, +48 81 458-15-38, fax +48 81 458-15-02, e-mail: a.kocmirska@targi.lublin.pl
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144 poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Targi Lublin S.A. drogą elektroniczną na ww adres e-mail./ I hereby declare my
consent to receive marketing information from Lublin Fair JSC on a/m e-mail address (according to Act on Electronic Service Providing of 18 th July 2002 published in Journal of Laws no 144 item 1204)

