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10. Warszawskie Targi Sztuki
/ Warsaw Art Fair
Warszawa 19–21 października 2012r.
Arkady Kubickiego w Zamku Królewskim
w Warszawie

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM
31 sierpnia 2012 / 31 August 2012

Termin nadsyłania zgłoszeń / application deadline

Wystawca / Exhibitor Firma Wystawcy (pełna nazwa) / Exhibitor’s company (full name):

Napis na fryzie / Inscription on frieze
Płatnik / Payer .........................................................................................................................................................................................
Firma Wystawcy (pełna nazwa) / Exhibitor’s company (full name):Ulica, nr / Street, no: .......................................................................
Kod pocztowy / Postal code:................................ Miasto / City: .....................................
Województwo / District:............................................Kraj / Country:.................................
Telefon / Phone Fax:.......................................................................................................
Adres do korespondencji dot. targów (jeśli inny) / Address for organizational issues (if different):
E-mail:.........................................
Internet / website:....................................................................
Właściciel lub dyrektor firmy (imię i nazwisko, stanowisko) / Owner or manager of company
(name, position):.............................................................................................
Osoba do kontaktu (telefon, e-mail) / Contact person (phone, e-mail):
Wpis do KRS (ewidencji działalności gospodarczej) nr / Company registration no:
Data i miejsce/ Date and place:
NIP / Tax ID:
Informacje o wystawcy / Information about exhibitor:
(właściwe zakreślić / mark where applicable)

□ sztuka dawna / former art
□ firma handlowa / trader

□ sztuka współczesna / contemporary art
□ wydawnictwo / publishing house

□ producent / manufacturer
□ inne / others...................................................

Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie
informacji marketingowych od firmy Rempex Sp. z o. o. drogą elektroniczną na ww. adres e-mail / I hereby declare my consent to receive marketing
information from Rempex Sp. z o.o. on a/m e-mail adress (according to Act on Electronic Service Providing of 18th July 2002, published in Journal
of Laws no 144 item 1204).
□ TAK /YES
□ NIE / NO

Zamawiamy następującą powierzchnię:/ We order exhibition space as follows:
Rodzaj powierzchni
Kind of space
Minimalna powierzchnia
stoiska: 8 m2
Minimum stand area: 8 sqm
Narożne/Corner
Niezabudowana, otwarta
Sień w Arkadach Kubickiego
Outdoors, raw space

Dostępne
Available

Jednostka miary
Measurement unit

Cena netto najmu*
Net lease price*

1 m²

350 PLN

25 m²

5 000 PLN

Zamawiana powierzchnia
Space required

dopłata 5%
5% extra
charge
5 stanowisk

* Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług. /The prices do not include VAT.
** Odpowiednie zakreślić / Mark where applicable
Podpisując niniejsze Zgłoszenie Uczestnictwa akceptujemy jako
obowiązujące nas:
REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW, PRZEPISY
TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE
Oświadczamy, że przejmujemy zobowiązania wobec Rempex Sp. z o. o.
wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez
nas płatnik nie ureguluje należności za zamówioną powierzchnię.
Regulamin dla uczestników targów jest dostępny na stronie
internetowej www.warszawskietargisztuki.pl
Na życzenie Wystawcy Regulamin zostanie wysłany drogą pocztową.

Pieczęć firmy Wystawcy / Exhibitor’s stamp				

By signing the present Application Form we declare to comply
with the following: REGULATIONS FOR FAIR PARTICIPANTS,
TECHNICAL AND FIRE SAFETY REGULATIONS
We hereby declare our responsibility towards PIF for all the liabilities
resulting from the order in case the payer indicated should not meet the
payments for the space lease.
Regulations for trade fair participants are available on the website
www.warszawskietargisztuki.pl
On Exhibitors’ request Regulations will be send by post.

Miejsce i data / Place and date of signing

								_________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Signature of person authorised to company’s representation

__________________________

Biuro targów: ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa, tel.: (22) 826 64 82
k.wlodarska@rempex.com.pl, 601 522 532; j.dziewulska@rempex.com.pl, 669 111 109

