
Nazwa firmy (*)

Ulica (*)

Kod pocztowy / miejscowość (*)

Telefon (*)

Fax (*)

E-Mail (*)

Internet

Osoba kierująca firmą (*)

Osoba do kontaktów (*)

Zgłaszający jest współwystawcą u głównego wystawcy  (**) nie     tak        u:

Inny adres na fakturze

Firma

Ulica

Kod pocztowy / miejscowość

(*) Pola obowiązkowo wypełnić.

(**) Opłata za udział współwystawcy wynosi 150,00 € netto za dwa dni targów. Opłata ryczałtowa nie będzie pobierana. 

Współwystawcy prezentują się wspólnie na stoisku zerezerwowanym przez głównego wystawcę.

Wystawca nie jest uprawniony bez zezwolenia organizatorów do podnajmowania lub odstępowania swojego stoiska osobom trzecim. 
W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku, wystawca będzie zobowiązany do zapłacenia organizatorowi 50% łącznej kwoty za 
wynajem stoiska. W przypadku braku wymaganego zezwolenia na podnajem lub odstąpienie stoiska osobom trzecim, organizator ma 
prawo zażądać natychmiastowego opuszczenia stoiska.

ZGŁOSZENIE Numer wystawcyjako główny wystawca

jako współwystawca    (wypełnia organizator, proszę podawać ten 
numer w dalszych kontaktach z organizatorem)



Powierzchnia wystawiennicza  (do wypełnienia tylko przez głównego wystawcę)

Stoisko wewnątrz  1 mb  = 110,00 € (szerokość 1 m, głębokość  2m ),  zamawiamy    mb  =   € netto

Stoisko w namiocie 
wystawcy    1 mb  = 90,00 €  (szerokość 1 m, głębokość  2 m ),  zamawiamy  mb  =  € netto

Stoisko na zewnątrz 1 mb  = 75,00 € (szerokość 1 m, głębokość  3 m),   zamawiamy   mb  =    € netto

Samochód do 5m  1 szt. = 120,00 € (1 szt. = 1 samochód ),   zamawiamy   szt =  € netto

Większe pojazdy do ustalenia indywidualnie 

Opłata ryczałtowa za świadczone usługi 
Główni wystawcy zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty ryczałtowej za świadczone usługi organizacyjno-serwiso-
we w wysokości 30,00 € netto. Opłata obejmuje m.in.: koszty administracyjne, koszty wykonania planów lokalizacyjnych, koszty 
porządkowania terenu wystawienniczego, usuwanie odpadów, itp. Opłata ryczałtowa obejmuje również wpis wystawcy na stronę 
internetową INKONTAKT www.inkontakt-schwedt.de. Na wpis składa się: nazwa firmy, adres, numer telefonu, numer faksu, adres 
mailowy oraz bezpośredni link do strony internetowej wystawcy.

Ceny za powierzchnię wystawienniczą to opłata wyłącznie za powierzchnię targową w ciągu dwóch dni bez samego stanowiska 
i ich montażu. Opłaty za stanowiska o niestandardowych rozmiarach oblicza się według zapotrzebowania na powierzchnię (1m2 
wewnątrz = 55,00 €/netto; 1m2 zewnątrz = 25,00 €/netto). Podane ceny są cenami netto. Wszyscy przedsiębiorcy zostaną odpowied-
nio wcześnie indywidualnie poinformowani o dokładnych terminach montażu i demontażu stoisk.

Instalacje techniczne
Koszty zużycia wody w trakcie targów są zawarte w cenie najmu powierzchni wystawowej. Organizator uwzględnia przeciętne za-
potrzebowanie na wodę na stoisku. W przypadku podwyższonego zapotrzebowania na wodę konieczne są dodatkowe uzgodnienia.

podłączenie do wody
podłączenie do prądu 220V       zamawiamy   gniazdek, łącznie   kW  łącznie  = 15,00 €/netto
podłączenie do prądu 380V       zamawiamy   gniazdek, łącznie   kW  łącznie  = 20,00 €/netto

Elektryczność
Za podłączenia prądu do stoiska odpowiedzialny jest wystawca. Odległość od przyłącza stoiska na zewnątrz do 30 m, stoiska 
wewnątrz do 5 m. Przedłużacz od rozdzielacza do stoiska wystawca musi zapewnić sobie we własnym zakresie. Szczególnie w 
przypadku stoisk na zewnątrz instalacje elektryczne muszą spełniać normy bezpieczeństwa IP44 w zakresie wodoszczelności 
urządzeń. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za instalacje własne wystawców, ale zastrzega sobie prawo do ich kontroli 
zgodnie z wytycznymi VDE dla instalacji elektrycznej (zob. regulamin targów, punkt usługi techniczne).

Woda 
Do dyspozycji wystawcy jest jedno przyłącze. Za podłączenia do stanowiska odpowiedzialny jest wystawca.
Odległość do przyłącza stoiska na zewnątrz do 30 m.

Internet 
W budynku teatru Uckermärkische Bühnen w Schwedt istnieje możliwość dostępu do Internetu przez sieć Wi-Fi.

Sprzątanie stoiska
Zamawiamy codzienne sprzątanie naszego stoiska.  (Cena na żądanie)
Organizator jest tylko pośrednikiem usługi. Wykonawca usługi skontaktuje się wcześniej z wystawcą

Ochrona stoiska
Zamawiamy ochronę stoiska w godz. 18.00 – 09.00.
Organizator jest tylko pośrednikiem usługi. Wykonawca usługi skontaktuje się wcześniej z wystawcą.
 
Plakaty i banery
Zamawiamy powierzchnię reklamową na plakaty i banery na terenie targów:          m² 
Miejsce na wywieszenie reklamy zostanie uzgodnione wspólnie między wystawcą a organizatorem, jednakże ostateczną decyzję 
podejmuje organizator. Wystawcy, którzy uczestniczą w targach tylko z plakatem lub banerem muszą wnieść opłatę ryczałtową 
wymienioną powyżej w wysokości 30,00 €/netto. 

Niniejszym poświadczam, że akceptuję ustalenia załączonego Regulaminu Targów.

miejscowość  data podpis dyrektora     właściciela lub osoby upoważnionej, pieczątka 
firmy
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