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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAMÓWIENIA
POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

PTAK WARSAW EXPO SP. Z O.O. | Al. Katowicka 62, 05 -830 Nadarzyn | Konto: PL 58 1240 2539 1111 0010 6553 8330 | Swift: PKOPPLPW

NAZWA WYSTAWCY
DANE DO FAKTURY
Pełna nazwa firmy

KRS (dotyczy osób prawnych)

Ulica i numer

Miejscowość i kod pocztowy

Kraj

Telefon

NIP

E-mail do przesłania faktury
Adres zamieszkania (dot. osoby fizycznej, jeżeli jest inny niż prowadzenia działalności)

Ulica i numer

Miejscowość i kod pocztowy

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy
Telefon

Osoba odpowiedzialna za udział w targach

e-mail

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI
ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCY
TYP POWIERZCHNI:

CENA ZA 1 M2
POWIERZCHNI

SZEROKOŚĆ
(MIN. 3 m)

GŁĘBOKOŚĆ
(MIN. 3 m)

POWIERZCHNIA
ŁĄCZNIE

WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA

m

m

m2

PLN

POWIERZCHNIA
ŁĄCZNIE

WARTOŚĆ

m2

PLN

OPŁATA REJESTRACYJNA
Obowiązkowa opłata rejestracyjna: wpis do Katalogu Targowego, karta parkingowa i identyfikator „ Wystawca”
wg ilości określonej w regulaminie uczestnictwa w targach.
STAWKA

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

za 1

Płatna od całkowitej zamówionej powierzchni wystawienniczej

m2

30 zł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ USŁUG ZAMÓWIONA W FORMULARZU „1”
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
BRAK PODPISU UNIEMOŻLIWIA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.
Pieczęć firmy

Data, czyteny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

PTAK WARSAW EXPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie (kod – 05-830) przy Al. Katowickiej 62,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001, z kapitałem
zakładowym w całości wpłaconym w wysokosci 128.818.100,00 złotych, NIP 5342544579, REGON 366965350
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1.

Podpisując niniejsze Zgłoszenie, akceptuję/emy jako obowiązujące Regulamin Obiektu, a także Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Targów
(dostępne na:
) i potwierdzam/y Uczestnictwo w targach. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Targach następuje w momencie
potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia Zgłoszenia do realizacji e-mailem na adres Wystawcy podany w Zgłoszeniu wraz z fakturą zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.

2.

W przypadku chęci złożenia zamówień dodatkowych Wystawca zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania wzorów formularzy zamówień dodatkowych nr 2, 2a, 2b, 3, 3a,
4, 5, 6, 7 - stanowiących załączniki do niniejszego Zgłoszenia. Warunkiem realizacji zamówień dodatkowych jest akceptacja przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o.
wypełnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną formularza zamówienia dodatkowego, a także uiszczenia opłaty w niżej wskazanych terminach.

3.

W przypadku przyjęcia Zgłoszenia w terminie do 30 dni przed pierwszym dniem Targów Wystawca jest zobowiązany uiścić Opłatę rejestracyjną w terminie 3 dni od wystawienia
faktury przez Organizatora. Pozostałą część Opłaty z tytułu uczestnictwa w Targach wynikającej ze Zgłoszenia oraz formularzy zamówień dodatkowych (zamówionych do 30 dni
przed pierwszym dniem Targów) oraz opłatę eksploatacyjną w terminie 30 dni przed pierwszym dniem Targów;
W przypadku przyjęcia Zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed pierwszym dniem Targów Wystawca ma obowiązek uiścić Opłatę z tytułu uczestnictwa w Targach (opłatę
rejestracyjną, opłatę eksploatacyjną oraz 100% kwoty wynikającej ze Zgłoszenia, w tym z formularzy na usługi dodatkowe) na rachunek bankowy Organizatora w terminie 7 dni od
potwierdzenia przez Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. przyjęcia Zgłoszenia do realizacji, nie później jednak niż na 7 dni przed pierwszym dniem Targów..

4.

Warunkiem odbioru stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należności wynikającej z całości Zgłoszenia tj. opłaty rejestracyjnej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za
powierzchnię oraz opłaty usługi dodatkowe, udokumentowanej potwierdzeniem wpłaty. W przypadku braku dokonania opłaty pełnej należności wynikającej z całości złożonych
zamówień Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z niewydaniem stoiska Wystawcy.

5.

Oświadczam, iż jako Uczestnik Targów zobowiązuję/emy się do zachowania poufności w zakresie warunków finansowych niniejszego Zgłoszenia, wobec podmiotów trzecich,
a w szczególności wobec innych uczestników targów i konferencji organizowanych przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. W przypadku naruszenia niniejszego zobowiązania do
zachowania poufności Uczestnik Targów odpowiedzialny będzie wobec Organizatora za spowodowanie szkody.

6.

Upoważniam Ptak Warsaw Expo sp. zo.o. do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi faktur, w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu
lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1528)

7.

W załączeniu do niniejszego zgłoszenia Wystawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego odpisu z KRS lub informacji z CeiDG.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, dla
potrzeb niezbędnych do udziału w imprezie organizowanej przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. w Nadarzynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie moich danych osobowych, tj. 1) imię i nazwisko; 2) adres e-mail 3) nr telefonu
w celach wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym na otrzymywanie informacji handlowych, stosownie do treści Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę mogę wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie moich danych osobowych, tj. 1) imię i nazwisko; 2) nr telefonu w celach marketingowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art.
172 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne. Wiem, że udzielenie zgody jest dobrowolne. Zgodę mogę wycofać w każdej chwili.
Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (kod pocztowy: 05 – 830), przy Al. Katowickiej 62,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001, NIP 532544579. Dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie zgody lub art. 6 ust. 1 lit. b lub c ww.
Rozporządzenia w celach wskazanych w treści ww. zgód. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody i będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata.
Pani/a dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. na podstawie
umów powierzenia tj. usługi IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i windykacji lub innych.
Ma Pan/i możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na
swoją szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na
legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Kontakt z administratorem możliwy jest
pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu.

BRAK PODPISU UNIEMOŻLIWIA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.
Pieczęć firmy

Data, czyteny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

PTAK WARSAW EXPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie (kod – 05-830) przy Al. Katowickiej 62,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001, z kapitałem
zakładowym w całości wpłaconym w wysokosci 128.818.100,00 złotych, NIP 5342544579, REGON 366965350
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