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27-29.09.2019

nr karty ……………. data …………….........……....

KARTA ZGŁOSZENIA I ZABUDOWY
Ostateczny termin składania dokumentów zgłoszeniowych
i przedpłat wyznacza się do dnia 9.09.2019 r.
DANE WYSTAWCY (dane do faktury)
Pełna nazwa firmy

Ulica

Nr

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Kod

Miejscowość

Fax

NIP

e-mail

Osoba kontaktowa (imię, nazwisko, telefon kom., e-mail)

Adres do korespondencji

Branża Wystawcy (proszę podać produkt lub usługę prezentowaną podczas targów)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1.

Opłata rejestracyjna (obligatoryjna) 150 zł
Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia obligatoryjnej opłaty rejestracyjnej. Opłata zawiera: 3-dniową kartę par√
kingową, 2 karty wystawcy, wpis o firmie do gazetki targowej (prosimy uzupełnić poniżej), 2 dwuosobowe zaproszenia dla kontrahentów, zamieszczenie wpisu promocyjnego o udziale firmy w Targachw wydarzeniu na stronie
Hali Stulecia w serwisie społecznościowym Facebook. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania,
opłata rejestracyjna jako opłata stała jest wymagana, a wpłacona nie podlega zwrotowi.
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Treść wpisu o firmie do gazetki targowej (jeśli pole nie zostanie uzupełnione, wpis o firmie nie zostanie
zamieszczony w gazetce targowej):
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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2.

ZAMAWIAM STOISKO WYSTAWIENNICZE

A. ZABUDOWANE /minimum 2 m²/ powyżej 5m2 ceny ustalane są indywidualnie
POWIERZCHNIA

2 m2

3 m2

4 m2

5 m2

CENA NETTO

600

900

1200

1500

Zaznacz wybór √
Podaj wymiar, np. 2x1
* ceny netto

Standard stoiska zabudowanego obejmuje: ściany zewnętrzne i wewnętrzne stoiska, wykładzinę dywanową,
stolik i dwa krzesła, szyld*, instalację elektryczną 230V z osprzętem, 1 punkt świetlny na 4 m2.
* Treść dotyczące wykonania szyldu (bez opłaty) – dotyczy tylko stoisk zabudowanych!

Skrócona nazwa firmy......................................................................................................................................................................
Siedziba firmy (miasto).....................................................................................................................................................................
B. NIEZABUDOWANE /minimum 2 m²/ powyżej 5m2 ceny ustalane są indywidualnie
POWIERZCHNIA

2 m2

3 m2

4 m2

5 m2

CENA NETTO

400

600

800

1000

Zaznacz wybór √
Podaj wymiar, np. 2x1
Ceny netto.
Stoisko niezabudowane.
Dodatkowa opłata za wykładzinę w kolorze szarym: 15 zł/mb.

Wykładzina o szerokości 200 cm
tak ……… metrów bieżących. Koszt = ilość ...... metrów x 15 zł netto = ...... zł/netto.
nie
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Bonifikata naliczana od powierzchni wystawienniczej zabudowanej i niezabudowanej
w Hali.
10% od powierzchni wystawienniczej za udział w Targach Zdrowych Inspiracji w 2018 r.

UWAGA!

Lokalizacja stoisk odbywa się wyłącznie według kolejności otrzymanych:
ORYGINAŁU KARTY ZGŁOSZENIA
WPŁACONEJ PRZEDPŁATY W WYSOKOŚCI 50% WARTOŚCI ZAMAWIANEGO STOISKA.
Wniesienie wpłat jest bezwzględnym warunkiem przydziału stoiska.
Minimalna powierzchnia wystawiennicza wynosi 2 m².
W przypadku dużej ilości zgłoszeń zawierających powtarzające się branże lub produkty Organizator zastrzega so- .
bie prawo do dokonania wyboru firmy, która weźmie udział w Targach Zdrowych Inspiracji.

•

•
•
•

Zmiany w zabudowie stoiska, odbiegające od uzgodnionego projektu, będziemy realizować za dodatkową
opłatą.
4.

ZAMAWIAM DODATKOWO:
cena netto

1.

Stół (70 cm x70 cm)

30,-

2.

Krzesło

20,-

3.	Podłączenie energii do stoiska
niezabudowanego

50,-

4.

Wieszak

10,-

5.

Kosz na śmieci

10,-

6.

Krzesło tapicerowane

35,-

7.	
Lada z półką – 0,5 m² (1 m szer. x 0,5 m głęb.)

90,-

8. 	Lada z półką – 0,25 m²

80,-

9.

100,-

Regał – 0,5 m²

10. Ściana 1 m

50,-

11. Halogen

30,-

12.	Lampka

25,-

13. Dodatkowy identyfikator osobowy

20,-

14.	Przepustka samochodowa PARKING BUDIMEX 150,PRZY HALI STULECIA
15.	Przepustka samochodowa PARKING PRZY
ZOO – oddalony od Hali Stulecia o 400 m.

75,-

Razem:
Do wszystkich cen za usługi wystawiennicze zostanie doliczone 23% podatek VAT.

ilość

wartość netto
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SALE WYKŁADOWE
Do dyspozycji wystawców zostaną przekazane sale wykładowe wyposażone w telewizor i sprzęt nagłośnieniowy
tj. 2 mikrofony. Wynajęcie sali wykładowej jest odpłatne w cenie 120 zł za 1 godzinę zegarową.
Zamawiam Salę Wykładową: na dzień ................................................... godz............................................................................
ilość godzin ........................................................ x 120 zł netto +23% VAT =..................................................................zł brutto
(słownie:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� brutto)
Imię i nazwisko prelegenta:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Temat wykładu:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wykładów oraz zmiany godzin. Ostateczny termin wykładu należy
telefonicznie potwierdzić z Działem Organizacji Imprez do dnia dnia 9.09.2019 r.
5.

KOSZTY I PŁATNOŚCI

A. Całkowity koszt obciążeń (suma od punktu 1. do 5.)
150 zł +��������������������������������������������� zł netto + VAT.............................................................. Razem..............................zł brutto,
słownie zł �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
B. Zaliczka rezerwacyjna (50% kwoty z punktu A.)
..............................zł brutto, słownie zł �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kwotę zaliczki należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty podpisania karty zgłoszenia. Brak wpłaty w tym terminie upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia:
Wpłacam na konto Organizatora (tytułem: „TZI 2019 [NAZWA FIRMY] zaliczka rezerwacyjna”)
Bank PKO BP S.A.: 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., KRS nr 0000051000, REGON 001005092, NIP 896-000-1095. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z nim jest możliwy mailowo pod adresem iodo@halastulecia.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji udziału firmy Zamawiającego w Targach Zdrowych Inspiracji, przez czas niezbędny dla realizacji tego celu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział firmie Zamawiającego
w targach. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, żądania sprostowania Państwa
danych osobowych, żądania usunięcia Państwa danych, żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

...................................................
Data

..........................................................................................
Pieczęć firmowa i czytelny podpis Zamawiającego
(osoby uprawnionej do reprezentacji Zamawiającego)

Uwaga:
Brak podpisu na oryginale karty imprezy dołączonego do karty zgłoszenia,
stanowić będzie o nieważności danego zgłoszenia

