
Nazwa firmy
Full Company Name

Miasto
City 

Ulica
Street

e-mailTelefon
Phone

Osoba odpowiedzialna za stoisko
Contact person

Kod
Post code

ZGŁOSZENIE OSÓB DO OBSŁUGI STOISKA (stan na dzień ...........................): / „EXHIBITOR” CARDS FOR EXHIBITOR’S PERSONNEL (state as at the date .....................):

Fax

7bIDENTYFIKATORY (KARTY WYSTAWCA)
IDENTIFICATION CARDS („EXHIBITOR” CARDS)

Pieczęć firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację zamówienia

NOTE: The lack of stamp or signature
makes the order invalid

UWAGA: TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA 30 DNI PRZED TARGAMI / APPLICATION DEADLINE: 30 DAYS PRIOR TO THE FAIR

Odbiór kart „SERWIS” w terminie montażu stoisk / „SERVICE” identification cards can be collected during the stand assembly period:
Wejście główne, parter budynku administracyjnego, pok. 8 / Main entrance, ground floor of administration building, ap. 8

Odbiór kart „WYSTAWCA” i kart parkingowych dla wystawców / „EXHIBITOR” identification cards and park passes can be collected:

Wejście główne, parter budynku administracyjnego, pok. 8 / Main entrance, ground floor of administration building, ap. 8

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Date, authorised to represent the company person’s signature

Lp./No. Nazwisko i imię / Name and surname Stanowisko / Position Telefon / Phone

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1. Do wejścia na teren targów w okresie ich trwania upoważniają karty WYSTAWCA /
The Exhibitor may enter the area of the Fair upon the presentation of „EXHIBITOR” identification cards.

2. Wystawca w zależności od wielkości zamówionej powierzchni otrzymuje: /
The Exhibitor is entitled to receive identification cards depending on the size of the rented area:

2- 8 kart - do 100 m  / up to 100 sq. m - 8 identification cards,
2- 10 kart - do 150 m  / up to 150 sq. m - 10 identification cards,

2- 12 kart - ponad 150 m  / more than 150 sq. m - 12 identification cards.

2- 2 karty - do 10 m , / up to 10 sq. m - 2 identification cards, 
2-  3 karty - do 20 m  / up to 20 sq. m - 3 identification cards,
2- 4 karty - do 50 m  / up to 50 sq. m - 4 identification cards,

2- 6 kart - do 75 m  / up to 75 sq. m - 6 identification cards,

3. Współwystawca otrzymuje 1 kartę WYSTAWCA. Wystawca może dokupić dodatkowe karty WYSTAWCA.
Each Co-Exhibitor receives one „EXHIBITOR” card. The Exhibitor may also purchase extra „EXHIBITOR” cards.

4. W czasie montażu oraz demontażu stoiska do wstępu na teren targów upoważniają karty identyfikacyjne SERWIS.
During construction and dismantling of stands the Exhibitor may enter the exhibition area upon presentation of „SERVICE” identification cards.

5. Do wjazdu na teren targowy w czasie trwania targów upoważnia płatna karta parkingowa. Każdy Wystawca otrzymuje 2, natomiast Współwystawca 1 kartę

parkingową bezpłatnie. Dodatkowe karty parkingowe Wystawca i Współwystawcy nabywają odpłatnie /
 Cars may enter the fair area during an event upon presentation of a payable car park card. Each Exhibitor receives two car park cards and each Co-Exhibitor one

park card free of charge. Extra cards may be purchased (form no 4).

Terminy dostępne na stronie www.expo-gas.pl, zakładka Informacje dla wystawców / Terms available on website: www.expo-gas.pl in „Information for Exhibitors”

 Konto / Bank account: BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-12-31, fax (+4841) 345-62-61

e-mail: expo-gas@targikielce.pl, www.expo-gas.pl
EXPO-GAS

15-16.09.2021
nowy termin targów

EXPO-GAS
15-16.09.2021

new date of the fair

Izba
Gospodarcza
Gazownictwa

Izba
Gospodarcza
Gazownictwa
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