FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Załącznik nr 3 – do Szczegółowego Regulaminu dla Uczestników targów Wytwórnia 2019

Miasto Opole
Rynek – Ratusz, 45-015 Opole,
NIP: 754 300 99 77, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Wystawienniczo
– Kongresowego w Opolu na podstawie pełnomocnictwa,
ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole
tel.: 77 446 16 80, fax: 77 446 16 81, e-mail: info@cwkopole.pl
http://www.cwkopole.pl
Bank Millenium S.A., 1 Maja 6, 45-068 Opole, Polska
18 1160 2202 0000 0002 4143 5129

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

DANE NAJEMCY

Nazwa firmy/osoby

Ulica i numer

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

NIP

REGON

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Przedmiot działalności i opis marki

Uwagi

DATA I GODZINY WYNAJMU
Data wynajmu:

Godziny:

20.10.2019

od 10:00 do 18:00
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POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA
Szt.
Nazwa
Cena
Jednostka
Powierzchnia niezabudowana (min. powierzchnia 2 m.kw.)
50,00
PLN / m.kw. ☐
Powierzchnia zabudowana
80,00
PLN / m.kw. ☐
WYPOSAŻENIE
☐
Lada z półką (95x50x110 cm)
80,00
PLN / szt.
☐
Gablota szklana (50x50x100 cm)
110,00
PLN / szt.
☐
Stolik drewniany czarny I blat (95x95 cm)
15,00
PLN / szt.
Stolik drewniany czarny III blat okrągły (średnica 80 cm)
15,00
PLN / szt. ☐
☐
Stolik z regulowaną wysokością blatu (80x80x110 cm)
15,00
PLN/ szt.
☐
Krzesło
15,00
PLN / szt.
☐
Krzesło barowe (hoker)
20,00
PLN / szt.
☐
Stojak na ulotki
50,00
PLN / szt.
Wieszak wolnostojący
15,00
PLN / szt.
☐
☐
Kosz na śmieci
10,00
PLN / szt.
☐
Szafka kuchenna ze zlewozmywakiem (44,5x40x85 cm)
180,00
PLN / szt.
☐
Lodówka 46l (43x43x47,5 cm)
150,00
PLN / szt.
☐
Ekspres do kawy przelewowy 1,25l
25,00
PLN / szt.
☐
Czajnik elektryczny 1,7 l
15,00
PLN / szt.
☐
Zaplecze z drzwiami harmonijkowymi
100,00
PLN / szt.
☐
Dodatkowy punkt świetlny
10,00
PLN / szt.
☐
Wykładzina RIPS EXPO (kolor do wyboru, szer. 2 m)
20,00
PLN / m2
MEDIA
Przyłącza elektryczne dzienne:
☐
0,1-3,0 kW (1 x 16A)
65,00
PLN / szt.
☐
0,1-9,0 kW (3 x 16A)
165,00
PLN / szt.
☐
9,1-14,0 kW (3 x 25A)
240,00
PLN / szt.
☐
14,1-18,0 kW (3 x 25A)
310,00
PLN / szt.
przyłącze elektryczne całodobowe:
☐
0,1-3,0 kW (1 x 16A)
115,00
PLN / szt.
☐
0,1-9,0 kW (3 x 16A)
280,00
PLN / szt.
☐
9,1-14,0 kW (3 x 25A)
355,00
PLN / szt.
☐
14,1-18,0 kW (3 x 25A)
430,00
PLN / szt.
☐
przyłącze wodno-kanalizacyjne
200,00
PLN / szt.
POZOSTAŁE
Szt.
Nazwa
Reklama na 3 ekranach multimedialnych na hali wystawienniczej
100,00
PLN / 10 sek.
(emisja min. co 2,5 minuty)
Dodatkowy identyfikator WYSTAWCA
5,00
PLN / szt.
Identyfikator WYSTAWCA pozwala na identyfikację obsługi danego stoiska oraz w dniu 06.10.2019. uprawnia
do wejścia na teren obiektu w godzinach udostępnienia obiektu dla wystawców (również poza godzinami
otwarcia targów dla odwiedzających). Identyfikatory w ilości do 5 sztuk są nieodpłatne.
Rozdawanie ulotek*
450,00
PLN
(*dotyczy wyłącznie firm nie będących wystawcami targów)
W ramach opłaty kupujący ma możliwość rozdawania ulotek w trakcie trwania targów przez max. 3 osoby
Wystawcy otrzymują tą możliwość bez dodatkowej opłaty.
Zostawienie ulotek w Biurze Organizacyjnym *
150,00
PLN
(*dotyczy wyłącznie firm nie będących wystawcami targów)
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W ramach opłaty kupujący ma możliwość pozostawienia własnych ulotek reklamowych w biurze
organizacyjnym targów lub rozstawienia jednej reklamy typu roll-up na terenie targów. Wystawcy otrzymują
tą możliwość bez dodatkowej opłaty.
Identyfikatory (do 5 szt. nieodpłatnie)
LP Imię Nazwisko
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WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA, FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI ORAZ TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Wartość zamówienia (kwota netto): …………. zł +23% VAT
Forma oraz termin płatności: zgodnie z regulaminem
Termin wykonania usługi: 20.10.2019.
Wszystkie cenny zawarte w formularzu są cenami netto. Do ww. cen należy dodać podatek VAT w wys. 23%.
Wyrażam zgodę na wysłanie faktury na adres e-mail: …………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się ze Szczegółowym Regulaminem dla uczestników targów WYTWÓRNIA 2019 dostępnym na stronie
internetowej www.wytwornia.cwkopole.pl. Wyrażam zgodę na traktowanie Szczegółowego Regulaminu dla Uczestników targów WYTWÓRNIA
2019 jako postanowień umowy i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. podanych w powyższym formularzu, przez Miasto Opole - Centrum
Wystawienniczo- Kongresowe w Opolu z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 158, 45-835 Opole w celach marketingowych.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Centrum Wystawienniczo-Kongresowe z siedzibą w
Opolu, ul. Wrocławska 158, numer NIP: 7543073001 w celu - zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z
korzystaniem z serwisów internetowych dostarczanych przez Administratora:
- zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora,
- wystawienia oraz przesłania drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych wynikających z realizacji założeń danej umowy,
- prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
- prowadzenia działań marketingowych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania znajdującą się pod adresem https://cwkopole.pl/wpcontent/uploads/2018/07/klauzula.pdf

……………………………………………….
Miejsce i data

..………………………………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Firmy oraz pieczątka firmy

..………………………………………………………………………..
Podpis Dyrektora
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
W Opolu
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