Expo Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd), 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124
NIP (VAT ID) PL 9591726258, Kapitał zakładowy (Initial capital) PLN 1.227.000
Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy (District Court in Katowice, 8th Economic Department)
KRS (National Court Registry Number) 0000252032

AUTO MOTO SHOW 2017
16-17.09.2017

Organizator / Organizer: Sens H.Majewska, W.Majewski S.C.
ul. Krakusa 8/105 , 30-535 Kraków
tel./fax +12 423 51 84 tel. kom. +48 693 024 769
k.curylo@sens.pl www.automotoshow.com.pl

Expo Silesia Sp. z o.o.
fax +41 367 86 65
kom./mobile +48 510 031 685
jaroslaw.bukowski@exposilesia.pl
www.motoshow.com.pl

Termin zgłoszeń / Application deadline 31.08.2017

A

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM
NAZWA WYSTAWCY / COMPANY NAME
Nazwa Wystawcy zgodna z właściwym rejestrem
Company name according to the official register

NIP /
VAT ID
Kraj /
Country

Adres /
Address
(ulica / street)

Tel. /
Phone

(kod / postal code)

fax

(miejscowość / city)

e-mail

www

DANE OSOBY DO KONTAKTU / CONTACT PERSON DATA
Imię i Nazwisko /
Name & Surname

Tel. kom.
/ Mobile

e-mail

1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wyżej wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon komórkowy) informacji
handlowych Expo Silesia Sp. z o.o.
According to the Act on Electronic Service Providing of 18th July 2002, published in Journal of Laws no 144 item 1204 with later amendments:
I hereby declare my consent to receive Expo Silesia Ltd own marketing information to the e-mail address and phone number I have provided

tak/
yes

2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami):
Wyrażam zgodę na przekazywanie danych adresowych wskazanych powyżej (nazwę wystawcy, adres, e-mail, nr tel.) do firm spedycyjnych, zabudowujących tak/
oraz innych współpracujących z Expo Silesia Sp. z o.o. przy organizacji targów w celu oferowania przez te firmy usług spedycyjnych, usług z zakresu zabudowy yes
stoisk oraz innych usług targowych.
According to the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data, published in Journal of Laws no 133 item 883 with later amendments:
I hereby declare my consent to Expo Silesia Ltd to transfer the above data (the name of the Exhibitor, its address, e-mail, phone number) to the companies
co-operating with Expo Silesia Ltd in the field of services connected with organising trade fairs, especially in the field of forwarding, stand construction and other
services for the purpose of offering the above mentioned services.

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI lub STOISKA / FLOOR SPACE or STAND ORDER
Zamawiamy następujący typ powierzchni : /
We order the following floor space :

Cena do / Price by
30.06.2017

Cena od / Price after
01.07.2017

Powierzchnia pod stoisko w pawilonie do 150 m2 - cena za 1 m2

130,- PLN

150,- PLN

Powierzchnia pod stoisko w pawilonie od 151 m2 - cena za 1 m2

100,- PLN

120,- PLN

70,- PLN

90,- PLN

1 100,- PLN

1 270,- PLN

1 650,- PLN

1 870,- PLN

2 200,- PLN

2 490,- PLN

2

2

Powierzchnia na terenie zewnętrznym (min. 10 m ) - cena za 1 m
Stoisko pakietowe - 6 m2 (w cenie: powierzchnia, zabudowa standardowa,
stół kwadratowy, 2 krzesła, lada informacyjna)
2

Stoisko pakietowe - 9 m (w cenie: powierzchnia, zabudowa standardowa,
stół kwadratowy, 3 krzesła, lada informacyjna)

m

m

m2/sqm

Szerokość /
Width

Głębokość /
Depth
(min 2m)

Powierzchnia
łącznie /
Total

nie/
no

nie/
no

PLN
Wartość
zamówienia /
Value of order

2

Stoisko pakietowe - 12 m (w cenie: powierzchnia, zabudowa standardowa,
stół kwadratowy, 4 krzesła, lada informacyjna)

OPŁATA REJESTRACYJNA WYSTAWCY / EXHIBITOR’S REGISTRATION FEE
Obowiązkowa opłata rejestracyjna Wystawcy obejmuje: link do strony własnej
Wystawcy z listy wystawców, 1 karta parkingowa, identyfikatory “Wystawca” wg. ilości
określonej w regulaminie uczestnictwa w targach, dostęp do bezprzewodowego Internetu.

250,- PLN
Obligatory registration fee for Exhibitor includes: active link to the
company’s homepage from the list of Exhibitors, parking card, EXHIBITOR badges according
to the amount specified in the rules of participation in the fair, Wireless Internet Access.

OPŁATA REJESTRACYJNA WSPÓŁWYSTAWCY / CO-EXHIBIOTR’S REGISTRATION FEE
Opłata rejestracyjna Współwystawcy obejmuje: link do strony własnej
Współwystawcy z listy wystawców, 1 identyfikator “Wystawca”, dostęp
do bezprzewodowego Internetu.

120,- PLN

Ilość /
Quantity

Registration fee for the Co-Exhibitor includes: active link to the company’s
homepage from the list of Exhibitors, 1 EXHIBITOR badge, Wireless Internet Access.

Łączna wartość usług (netto) zamówiona na formularzu/ Total net value ordered from page
WARUNKI PŁATNOŚCI / TERMS OF PAYMENT

A

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. /
The above prices are net prices to which legal VAT should be added.

1. Podpisanie Zgłoszenia Uczestnictwa przez Wystawcę stanowi zawarcie umowy pomiędzy Wystawcą
i Organizatorem.
2. Wystawca jest jednocześnie nabywcą, na którego zostanie wystawiona faktura VAT.
3. Wraz z przesłaniem wypełnionego Zgłoszenia Uczestnictwa należy przesłać dowód wpłaty kwoty
stanowiącej 30% należności wynikających z całości zamówienia (wszystkie strony Zgłoszenia).
4. Wpłata pozostałej kwoty winna nastąpić w terminie wynikającym z faktury, ale nie później niż 7 dni
przed rozpoczęciem targów.
5. Wpłat należy dokonywać na konto firmy Sens H.Majewska, W.Majewski S.C.:
Bank PKO S.A. o/Kraków, nr 82 1240 4432 1111 0000 4723 9274.
6. Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należności wynikającej ze
złożonego zamówienia udokumentowanej odpowiednimi dowodami wpłat potwierdzonymi przez bank.
7. Wystawca ponosi wszelkie koszty związane z prowizjami i opłatami bankowymi.
Administratorem Państwa danych jest Sens H.Majewska, W.Majewski S.C., ul.Krakusa 8/105, 30-535
Kraków. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania
ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

1. Signing of the Application Form is considered to be conclusion of the exhibition space lease agreement
by and between the Exhibitor and the Organizer.
2. The Exhibitor acts also as the Purchaser to whom the VAT invoice shall be issued.
3. The completed Application Forms should be sent together with the proof of payment of 30% of the
total value of order (all pages of the Application Form).
4. The rest should be paid by the date indicated on the invoice, not later than 7 days prior
to the fair opening.
5. The payments should be made into the bank account of Sens H.Majewska, W.Majewski S.C:

PL 82 1240 4432 1111 0000 4723 9274; SWIFT CODE: PKOPPLPW.
6. The stand will be made available to the Exhibitor only upon presentation of all proofs of payment
resulting from the order.
7. All commissions and bank fees are incurred by the Exhibitor.

Personal Data Administrator is Sens H.Majewska, W.Majewski S.C., ul.Krakusa 8/105, 30-535 Kraków,
, Poland. You have the right to correct the data and demand to remove it. Your submission of personal
information is voluntary.

Oświadczam, iż jako uczestnik targów zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie warunków finansowych niniejszego zamówienia wobec podmiotów trzecich, a w szczególności wobec innych uczestników targów i konferencji organizowanych przez Expo Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W przypadku naruszenia niniejszego zobowiązania do zachowania poufności uczestnik targów odpowiedzialny będzie wobec organizatora za spowodowanie szkody
As the fair’s participant I declare to maintain confidentiality regarding financial conditions of my order and not to reveal or disclose it to anyone, in particular to other participants of the fairs or conferences organized by Expo Silesia Sp. z o.o. (Ltd.).
In case of breaching the obligation of maintaining confidentiality, the fair’s participant will be made responsible to the organizer for causing damage.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w Targach, dostępnym na stronie www.automotoshow.com.pl stanowiącym integralną część niniejszego Zgłoszenia Uczestnictwa i akceptuję zapisy w nim zawarte
I declare that I have read and understood the Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at the website www.automotoshow.com.pl and which form an integral part of this Application Form, and I accept all the articles contained therein.

UWAGA: Brak podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
NOTE: The lack of signature
makes the order invalid!!!

Pieczęć firmy, data / Company stamp, date

Podpis osób prawnie upoważnionych do reprezentowania firmy / Signature of legal representative

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać faksem lub e-mailem. Oryginał zgłoszenia proszę przesłać pocztą. / Please, send fulfilled application by fax or e-mail. Original of application please send by mail.

