1

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA

REGIONALNE
WYSTAWY GOŁĘBI

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-14-32, (+4841) 365-14-26
e-mail: terlecki.bartlomiej@targikielce.pl, nowak.martyna@targikielce.pl, www.targikielce.pl

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A.

11-12.12.2021

PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX
Termin zgłoszenia upływa w 30 dniu przed rozpoczęciem targów

Pełna nazwa firmy
Ulica

Kod pocztowy
Fax

Telefon
Wystawca wielonarodowy**

Tak

Miasto

Kraj

E-mail

Adres strony internetowej

Prezes Zarządu, Dyrektor
E-mail

Osoba odpowiedzialna za udział w targach

Telefon
NIP

Nr i miejsce wpisu do rejestru sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej
Zgłoszenie współwystawców i firm reprezentowanych na str. 8 formularza

**Firma wielonarodowa jest przedsiębiorstwem, które prowadzi znaczącą działalność na rynkach lokalnych w wielu krajach. Ogólnie rzecz biorąc, każda firma lub grupa, która uzyskuje istotną
część swoich przychodów z działalności poza swoim krajem pochodzenia może być uznana za międzynarodową. Wystawca wielonarodowy to ten, który reprezentuje międzynarodową firmę.

PROSIMY O PODANIE DANYCH DO FAKTURY NA 16 STRONIE FORMULARZA (JEŻELI SĄ INNE OD PODANYCH POWYŻEJ)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ...............................................................................................................................

ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCY TYP POWIERZCHNI

STOISKO GIEŁDOWE
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Stoisko standardowe 2m x 3m obejmuje:
- zabudowę - białe ściany,
- oświetlenie,
- ladę białą (1 x 1 x 0,5)
- 1 stolik,
- 2 krzesła plastikowe,
- wieszak,
- kosz na śmieci,
- klatkę na 4 gołębie + podest na klatki.

Podana cena jest ceną brutto

Uchwała Zarządu nr 6/2021 z dnia 25.02.2021

Wydanie 1

1a
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług imprezy, której dotyczy formularz zgłoszeniowy. *)
*) zgoda dotyczy osób fizycznych i jednoosobowej działalności gospodarczej.

TAK

NIE

.....................................................................
Czytelny podpis

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.

TAK

NIE

.....................................................................
Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej i informacji związanych
z marketingiem bezpośrednim.

TAK

NIE

.....................................................................
Czytelny podpis

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

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.

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia

Pieczęć firmy

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

7b

IDENTYFIKATORY (KARTY WYSTAWCA)
IDENTIFICATION CARDS („EXHIBITOR” CARDS)
REGIONALNE
WYSTAWY GOŁĘBI

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-14-32, (+4841) 365-14-26
e-mail: terlecki.bartlomiej@targikielce.pl, nowak.martyna@targikielce.pl, www.targikielce.pl

Konto / Bank account: BNP Paribas Bank Polska S.A.

11-12.12.2021

PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX

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

Nazwa firmy
Full Company Name
Ulica
Street
Telefon
Phone
Osoba odpowiedzialna za stoisko
Contact person

Miasto
City
e-mail

Kod
Post code
Fax

ZGŁOSZENIE OSÓB DO OBSŁUGI STOISKA (stan na dzień ...........................): / „EXHIBITOR” CARDS FOR EXHIBITOR’S PERSONNEL (state as at the date .....................):
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 karty - do 10 m2, / up to 10 sq. m - 2 identification cards,
- 3 karty - do 20 m2 / up to 20 sq. m - 3 identification cards,
- 4 karty - do 50 m2 / up to 50 sq. m - 4 identification cards,
- 6 kart - do 75 m2 / up to 75 sq. m - 6 identification cards,

- 8 kart - do 100 m2 / up to 100 sq. m - 8 identification cards,
- 10 kart - do 150 m2 / up to 150 sq. m - 10 identification cards,
- 12 kart - ponad 150 m2 / more than 150 sq. m - 12 identification cards.

3. Wystawca może dokupić dodatkowe karty WYSTAWCA.
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 i Współwystawca otrzymuje 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 one car park card free of charge. Extra cards may
be purchased (form no 4a).
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
Terminy dostępne na stronie www.wystawagolebi.targikielce.pl, zakładka Informacje dla wystawców /
Terms available on website: www.wystawagolebi.targikielce.pl in „Information for Exhibitors”

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia
NOTE: The lack of stamp or signature
makes the order invalid
Pieczęć firmy / Company stamp

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

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW

Nazwa wydarzenia: Regionalne Wystawy Gołębi

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA
Imię i nazwisko Uczestnika wydarzenia

Numer telefonu Uczestnika wydarzenia

(e-mail - opcjonalnie)*

Nazwa firmy Uczestnika wydarzenia

Adres korespondencyjny Uczestnika wydarzenia

Data wypełnienia ankiety i podpis ...........................................................................................................................................

Ankieta epidemiologiczna do obowiązkowego wypełnienia przez osoby zamierzające przebywać na terenie Targów w związku z organizowanymi wydarzeniami.
1. Zapoznałem/łam się i akceptuję „Wymogi obowiązujące w Targach Kielce S.A. podczas przygotowania i organizacji wydarzeń (targów, konferencji, spotkań)
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”, dostępne na www.targikielce.pl. oraz w punkcie wydawania ankiet.
2. Przyjmuję do wiadomości, że jako uczestnik wydarzenia mogę być poddany pomiarowi temperatury.
3. Oświadczam, że w momencie wypełniania ankiety nie przebywam na kwarantannie ani w izolacji.
4. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am bezpośredniego kontaktu z:
- osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19,
- lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19,
- lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną.
5. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu, problemów
z oddychaniem.

Oświadczam, że jeśli pomiędzy wypełnieniem ankiety a zakończeniem udziału w targach zmienią się informacje zawarte w punktach 3-5 nie wezmę udziału
w wydarzeniu lub przerwę swój udział i natychmiast poinformuję Targi Kielce o zaistniałej zmianie.

Poniższe oświadczenie jest dobrowolne: Oświadczam, iż zostałem/am zaszczepiony/a przeciwko Covid-19 (1 raz szczepionką jednodawkową /
2 razy szczepionką dwudawkową co najmniej na 14 dni przed wydarzeniem, w którym uczestniczę)
Postawić znak krzyżyk przy wybranej odpowiedzi

TAK

NIE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
2. Celem przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i podejmowania działań
prewencyjnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz sprzedaż
biletów i organizacja wydarzenia.
3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi
Sanitarnemu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku
z stanem epidemii oraz w zakresie danych przetwarzanych w procesie sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
6. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym prawa osób, których dane dotyczą znajdują się na stronie:
https://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci

* Dziękujemy za podanie adresu email. Wykorzystamy go do przesyłania informacji o kolejnych wydarzeniach targowych. Podając adres Email wyrażają Państwo
zgodę na używanie przez Targi Kielce SA telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest Pan/Pani użytkownikiem (na podstawie Ustawy - Prawo
telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.2018.0.1954) art. 172.) oraz na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej
informacji handlowej na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 123) art. 10.

