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ZGLOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAMÓWIENIA 

li POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ 

Termin zgłoszenia upływa w 30 dniu przed rozpoczęciem targów. 

Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy przesłać mailem na adres: dentalmedicashow@warsawexpo.eu 

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

NAZWA WYSTAWCY 

DANE DO FAKTURY 

Pełna nazwa firmy KRS (dotyczy osób prawnych) 

Ulica i numer I Miejscowość i kod pocztowy 

Kraj I Telefon NIP 

E-mail do przesłania faktury 

Adres zamieszkania {dot. osoby fizyczneJ,JeżellJest Inny niż prowadzenia działalności) 

Ulica i numer Miejscowość i kod pocztowy 

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy 

Osoba odpowiedzialna za udział w targach Telefon e-mail 

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI 

CENA ZA 1 M' CENA ZA 1 M' 
SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ POWIERZCHNIA 

ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCY (MIN.3m) (MIN.3m) ŁĄCZNIE 
TYP POWIERZCHNI: POWIERZCHNI POWIERZCHNI 

(DO 31.01.2019) (DO 30.06.2019)* 
m m' 

Powierzchnia pod stoisko szeregowe 
310 zł 385 zł 

(otwarte z 1 strony) 

Powierzchnia pod stoisko narożne 
335 zł 420 zł 

(otwarte z 2 stron) 

Powierzchnia pod stoisko czołowe 
345 zł 430 zł 

(otwarte z 3 stron) 

Powierzchnia pod stoisko wyspowe 
360 zł 450 zł 

(otwarte z 4 stron) 

* Do zgłoszeń, które wpłyną po 30.06.2019 zostanie doliczone 20% do cen wyjściowych. 

OPLATA REJESTRACYJNA 

Opłata rejestracyjna jest obowiązkowa i bezzwrotna; obejmuje: standardowy wpis do Informatora Targowego oraz do Katalogu 

Wystawców w wersji online, kolorowe logo firmy na stronie internetowej wydarzenia, 1 Informator Targowy, bezpłatny parking, 

3-dniowe zaproszenia na targi dla Klientów Wystawcy w formie elektronicznej, 10 zaproszeń 3-dniowych na część kongresową w 

formie drukowanej, 2 identyfikatory WYSTAWCA na każde rozpoczęte 9 m2 stoiska, 2 bilety na Wieczór Wystawcy - do 40 m2 

zamówionej powierzchni stoiska (dodatkowo 1 zaproszenie na każde kolejne 10 m2 stoiska), aktywny link do Profilu Wystawcy na 

stronie internetowej targów. 

LĄCZNA WARTOŚĆ USLUG 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 

WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA 

PLN 

950 zł 

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 83.818.000 złotych, NIP 5342544579, REGON 366965350 
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Podpisując riniejsze Zgłoszenie Uczestnictwa, akceptljjemy jako obowiązujące nas Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Targów i potwierdzamy Uczestrictwo w targach. Zawarde 

umowy o uczestnictwo w targach następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o . wypelnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną Zgłoszenia 

uczestrictwa. W przypadku chęd złożenia zamówień doca1kowych Wysrawca zobowiązany jest do wypelnienia i przesłania wzorów formularzy zamówień doca1kowych nr 2, 2a, 2b, 3, 3a, 

4, 5, 6, 7, 7a -stanowiących załączniki do niniejszego zgłoszenia uczestnictwa. Warunkiem realizacji zamówień doda1kowych jest akceptacja przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. wypelnionego 

i podpisanego przez osobę uprawnioną formularza zamówienia doda1kowego, a także uiszczenia op/ofyw niżej wskazanych terminach. 

Wpłata opiaty rejestracyjnej oraz 50% kwoty wynikającej z Zgłoszenia uczestnictwa oraz formularzy zamówień doda1kowych powinna nastąpićw termirie 7 dni ac potwierdzenia przez Ptak 

Warsaw Expo sp. z o.o. przjęda Zgłoszenia uczestnictwa. 

Wpłata pozostałej kwoty wynikającej ze Zgłoszenia uczestnictwa oraz zamówień doda1kowych (złożonych do 30 dni przed pierwszym dniem montażowym targóv.j powinna nastąpić 

w termirie wynikającym z fakh.Jry jednak nie później niż 14 dni przed pierwszym dniem montażowym targów. 

W przypadku dokonania zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed pierwszym dniem montażowym targów zgłaszający uczestnictwo zobowiązany jest dokonać wpłaty opiaty 

rejestracyjnej oraz 100"/4 kwoty wynikającej ze Zgłoszenia, w tym za usługi doda1kowe w term nie 7 dri od potwierdzenia przez Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. przjęda Zgłoszenia do realizaql, rie 

późriej jednak niż do dnia poprzedząjącego perwszy dzień montażowytargów. 

Warunkiem odbioru stoiska przez Wysrawcę jest dokonanie wpłaty pelnej należnośd wynikającej z całości Zgłoszenia tj. opiaty rejestracyjnej, opiaty za powierzchnię oraz op/ofy usługi 

doda1kowe, udokumentowanej potwierdzeniem wpłaty. W przypadku braku dokonania oplofy pelnej należności wynikającej z całości złożonych zamówień Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. nie 

ponosi jakiejkoWek odpowiedzialności związanej z niewydaniem stoiska Wysrawcy. 

Ośv,;adczam, że zapoznaliśmy się z RegLJarrinem O:Jiekh.J Ptak Warsaw Expo, dostępnym na stronie vwtMNarsawexp:J.eu, akceptujemy go w całości i zoborviązljjemy się do jego przestrzegania. 

Oświadczam, iż jako uczestnik targów zobowiązuję się do zachowania poufhości w zakresie warunkówfinansowych niniejszego zamówienia, wobec podmiotów trzecich, a w szczególności 

wobec innych uczestników targów i konferencji orgarizowanych przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. W przypadku naruszenia nijniejszego zobowiązania do zachowaria poufności uczestnik 

targów odpowiedzialny będzie wobec organizatora za spowodowanie szkody. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie fakh.Jrwformie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rnansówz dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania fakh.Jrwformie elektronicznej, 

zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi poda1kowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012rpoz.1528) 

W załączeniu do niniejszego zgłoszenia Wysrawca zobowiązany jest do przedłożenia akh.Jalnego 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). 

Zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002rNr'.144,poz.1204 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie na w/w adresy środków 

komunikacji elektronicznej informacji handlowych Ptak Warsaw Expo. 

'Nyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. w Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn moich danych osobowych, tj. 1) imię Omiona) i 

nazwisko; 2) adres e-mail 3) miasto, 4) kod pocztowy 5) telefon w celach marketingowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. w 

Nadarzynie za pośrednictwem: poczty elektronicznej, innych środków porozumiewania się na odległość. Wiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwili. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o., Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn moich danych osobowych, tj. 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) 

adres e-mail 3) miasto, 4) kod pocztowy w celach statystycznych przez okres dwóch lat W iem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowol

ne i mogę ją wycofać w każdej chwili. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o., Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn moich danych osobowych, tj. 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) 

adres e-mail 3) telefon w celach wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. 

w Nadarzynie i otrzymywanie informacji handlowych, stosownie do treści Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 

1204). W iem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i mogę ją wycofać w każdej chwil i .  

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 

0000671001. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art 6 

ust. 1 pkt a, pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż 

przez okres 2 (dwóch) lat od daty złożenia zgloszeria uczestnictwa. Pani/Pana dane osobowe spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzyrie może przechowywać dla 

celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 (trzech) lat W przypadku zaistnienia wątpliwości lub jakichkoWek pytań dotyczących przetwarzania danych 

osobowych przez spółkę PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodc@vVarsawexpo.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 83.818.000 złotych, NIP 5342544579, REGON 366965350 
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