ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE / APPLICATION FORM

1

AIR FAIR 2017
XI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
w Bydgoszczy
ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz
tel. +48 52 36 28 682
fax +48 52 36 28 692
e-mail: biuro@airfair.pl
www.airfair.pl

26 – 27 maja 2017
TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA / DEADLINE FOR SUBMISSIONS :
12 maja 2017 / 12 May 2017
Pełna nazwa Wystawcy / Exhibitor’s Full Name
Telefon / Phone:

Fax:

E-mail:

Adres strony internetowej / Website:

Kraj / Country:

Miasto / City:

Prezes Zarządu, Dyrektor / General Manager:

Kod pocztowy / postcode

Ulica / Street:

Osoba odpowiedzialna za stoisko / Person In
charge of booth:
Telefon / Phone:

NIP / EU VAT id. No:

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniamy
Organizatora do wystawiania faktur bez naszego podpisu /
We declare that we are a VAT payer. We authorize the
Organizers to issue invoices without our signatures.

Dane do wystawienia faktury, jeżeli są inne od podanych powyżej / Invoice details if different from
details supplied above:
Ilość osób uczestniczących jako wystawca/współwystawca:
Number of exhibitors/co-exhibitors:
Współwystawcy na stoisku wystawienniczym / Co-exhibitors at the booth:
Lp. Nazwa firmy / ulica / kod / miejscowość - Company name / street / postal code / city
1.
2.
3.
Ilość zaproszeń na bankiet (w ramach stoiska wystawienniczego zagwarantowana ilość to: 2 sztuki)
Dodatkowa liczba zaproszeń __________ sztuk x 100,00 zł brutto = _____________________ zł brutto
Wejście na bankiet wyłącznie za okazaniem zaproszenia na bankiet.
No. of banquet invitations (no. of invitations guaranteed per one booth is: 2)
Additional no. of invitations ________ items x 100,00 PLN (gross) = _________________ PLN (gross)
Banquette entry on banquette invitation presentation only.
Odbiór kart wstępu, zaproszeń upoważniających do wejścia na teren Wystawy oraz na bankiet do odbioru
w biurze Wystawy Organizatora na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy /

Entry passes can be collected at the AIR FAIR 2017 office in Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. in
Bydgoszcz.

Zgodnie z Regulaminem Wystawy AIR FAIR 2017 pkt. 5.9 - Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji
i usuwanie eksponatów przed oficjalnym terminem zamknięcia Wystawy, w przeciwnym razie Wystawca
zobowiązany będzie do opłacenia kary w wysokości 1000,00 zł netto.

Pursuant to the AIR FAIR 2017 Exhibition Regulation 5.9 – It is forbidden to dismantle stands
and/or to remove exhibits prior to the official Exhibition closing term; in the case of incompliance,
the Exhibitor shall be obliged to pay a penalty of PLN 1 000.00 net value.
Podpisując niniejszy Formularz Zgłoszenia Udziału akceptujemy Regulamin Wystawy AIR FAIR 2017 /
By signing this Application Form, we accept the Regulations of AIR FAIR 2017.

Miejsce, data i pieczęć firmy
Place, date and company seal

Podpis osoby upoważnionej do podpisu
Persons authorized to sign for the company

UWAGA: Brak pieczęci i podpisów uniemożliwia realizację zamówienia!!!
NOTE: Orders without signatures or seals will not be considered.

