
 
 

 
 

                                      
 

  Umowa o uczestnictwo w TARGACH DZIECIĘCYCH – X Światowych Dni Bajki zawarta przez:  

Adione Creation Adrian Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie ul. Piłsudskiego 60B/24, 10-450 Olsztyn, NIP: 739-386-68-45, 
REGON 281579462, zwaną dalej Organizatorem, reprezentowaną przez Pana Adriana Kwiatkowskiego 

i 
Prosimy wypełnić zgodnie z danymi wpisanym do właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Ewidencja Działalności Gospodarczej). 

Pełna nazwa Wystawcy: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

Ulica: nr budynku: nr lokalu: Kraj: 

NIP: 

 

Czy Wystawca jest płatnikiem VAT: 

TAK       NIE  

Strona www:  Tel:  Fax: 

e-mail:  Nr KRS: Nr ewidencji działalności gospodarczej: 

 

Adres do korespondencji, jeśli inny niż podany wyżej: Branża (proszę wpisać rodzaj): 

                              

Zwanym dalej Wystawcą, reprezentowanym przez: 

Jeśli osoby wskazane poniżej nie są uprawnione do reprezentacji Wystawcy na podstawie zasady reprezentacji ujawnionej w KRS, prosimy o załączenie 
pełnomocnictwa. 
Imię:  Nazwisko: Stanowisko: Tel.: e-mail: 

 

Imię:  
 

Nazwisko: Stanowisko: Tel.: e-mail: 

 

Osoba do kontaktu w związku z uczestnictwem w Targach 
Imię:  

 

Nazwisko: Stanowisko:
 

Tel:
 

e-mail:
 

Opłata rejestracyjna  

Obowiązkowa opłata rejestracyjna wynosi 100 zł netto i obejmuje logo na stronie targów, reklama wystawcy na fanpage wydarzenia, identyfikatory wystawcy, 
energię elektryczną oraz dostęp do Internetu. Opłata rejestracyjna netto (powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości) płatna jest wraz z zaliczką w 
terminie wskazanym w umowie.  

Powierzchnia wystawiennicza 
Zawierając umowę, Organizator udostępni Wystawcy powierzchnię wystawienniczą za cenę i na warunkach określonych w umowie i załącznikach. 

Cena powierzchni obejmuje: 
1.sprzątanie części wspólnych powierzchni 
wystawienniczej, 
2. sprzątanie toalet, 
3. pomoc koordynatora, 
4. korzystanie z sleepu 
5. możliwość skorzystania z dźwigu 
 
Wystawca oświadcza, że zapoznał się z 
regulaminem Wystawców stanowiącym 
integralną część niniejszej umowy i z 
regulaminem Targów.  

Rodzaj powierzchni Nr stanowiska  Ilość m2 

 
Cena za stoisko 3x2m Opłata 

rejestracyjna 
Łączna cena netto 

zamówionej 
powierzchni + usł. 

dodatkowe 

Nr stoiska 

   

100 zł 

 

Cennik 
Cena za stoisko 3 x 2 m wynosi 200 zł netto. Do ceny za stoisko zostanie doliczona 

opłata rejestracyjna w wysokości 100 zł. 
Usługi dodatkowe: 

Podpisaną umowę (2 egzemplarze) prosimy przesłać na adres: Adione Creation 
Adrian Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 

60B/24, 10-450 Olsztyn. Opłatę za udział w targach Wystawca jest obowiązany 

zapłacić do dnia 27 maja 2016r. 

Za termin wpłaty rozumie się dzień zaksięgowania kwoty na koncie Organizatora 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 55 1050 1764 100000 9146 5748 77 
 

Działając w imieniu Wystawcy, wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych Organizatorowi w ramach zawierania i wykonywania umowy, w celach 
promocyjnych i marketingowych  Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Wystawca ma 
prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

 
Pieczęć Wystawcy: 
 

 
Podpis osoby/osób reprezentujących Wystawcę. 

 
……………………………………………..…………………………                                     

 
    Podpis osoby reprezentującej Organizatora. 

 
……………………………………………..…………………………….                                    

Adres do korespondencji: 

Adione Creation Adrian Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Piłsudskiego 60B/24, 10-450 Olsztyn 

leszek.bajka@wp.pl 

kom.: 608 347 490 

 

 

 


