Karta zgłoszeniowa
Targi „Rolnicza Jesień 2017”
1.

Nazwa i adres firmy lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej
………………………………………………………………………………………...............................................................................................
…………………………………………………………………………..............................................................................................……….....

2.
3.
4.
5.

Osoba reprezentująca firmę ……………….........................................……………...........................................
Telefon kontaktowy …………………..................................................................................………..………..............
E-mail …........................................................................................................................................................
Rodzaj ekspozycji ……...............................................………………………….......................................................
………………………………………………...............................................................................................…………........................
………………………………………………………………………………………...............................................................................................

Usytuowanie stoiska:
□ Hala sportowa (liczba boksów) …………..…........……………..
□ Teren otwarty szer. stoiska …............ głębokość stoiska …..............
* Parkowanie pojazdów w czasie trwania Targów możliwe jest tylko poza terenem Targów.
Wjazd pojazdu na teren Targów możliwy jest tylko na czas rozładunku i załadunku przedmiotu
wystawy. Organizator wyznaczy miejsce dla zaparkowania auta.

Przeprowadzanie konkursów lub pokazów na stoisku:
□ Tak (jakie) ………………………………………….………………….........
□ Nie
1.
Oświadczam, że przygotowana przeze mnie ekspozycja na Targi „Rolnicza Jesień 2017” jest
tematycznie związana z rolnictwem. W przypadku wprowadzenia w błąd organizatorów, stracę prawo do
udziału w Targach.
2.
Oświadczam, że znane są mi przepisy art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363 z późn. zm.)
3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 992 z późn. zm.)
4.
Integralną część niniejszego zgłoszenia stanowi Regulamin Targów Rolnicza Jesień 2017.

………….……………….……
(podpis)

Kartę zgłoszeniową prosimy przesłać w następujący sposób:
1.
pocztą Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a, 62-300 Września;
2.
faxem pod nr 61 4360-829;

3.

lub e-mail na adres:sekretariat@zstio-wrzesnia.pl (skan wypełnionej karty zgłoszeniowej).

WYPEŁNIA ORGANIZATOR

Organizator niniejsze zgłoszenie:
□ zatwierdza

□ nie zatwierdza

Niniejsza karta jest dowodem wstępu
* Wystawca zobowiązuje się do przedłożenia zatwierdzonego niniejszego zgłoszenia w dniu Targów
w celu weryfikacji Wystawców.

……….........………………………………………………………..
(podpis Organizatora)

