
KOSZT UCZESTNICTWA 

ZGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

Pełna nazwa firmy 

Ulica Kod pocztowy Miasto Kraj

Telefon Fax E-mail Adres strony internetowej

Nr i miejsce wpisu do rejestru sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej NIP

Osoba odpowiedzialna

Festiwal Piosenki Turystycznej
i Poetyckiej „Przy Kominku”

26.11.2022

stoisko bez zabudowy*

reklama wyświetlana na ekranach we foyer
Centrum Kongresowego (15 sek.) 50

200

250

PLN

PLN  
wyświetleń =

*Stoisko obejmuje: powierzchnię wystawienniczą w dn. 26.11.2022 r., gniazdko elektryczne (2 kW) 230 V, meble 
(stół o wymiarach: 160/80 cm oraz dwa krzesła)

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, 

tel.(+4841) 365-12-99, e-mail: wasinska.urszula@targikielce.pl

www.targikielce.pl

 Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 

PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT*

*VAT nie dotyczy usług organizacji targów i wystaw dla podatników mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza Polską



1a

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem dla uczestników targów, stanowiącym integralną część formularza i akceptuję warunki 
w nim zawarte, w tym warunki płatności ujęte w pkt G.

Pieczęć firmy

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług imprezy, której dotyczy formularz zgłoszeniowy. *)

*) zgoda dotyczy osób fizycznych i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wyrażam zgodę na udostępnienie innym podmiotom danych osobowych podanych na niniejszym formularzu dla celów realizacji usług targowych 

związanych z organizacją wystaw, targów, konferencji oraz innych imprez towarzyszących. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej i informacji związanych 

z marketingiem bezpośrednim.

Czytelny podpis

Czytelny podpis

Czytelny podpis

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do odwołania wyrażonych zgód. Sprzeciw dla przetwarzania danych do tych celów należy przekazać za 

pośrednictwem maila na adres: iod@targikielce.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Targów Kielce S.A.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Targach Kielce S.A. znajdują się na stronie: http://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci
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