ZGŁOSZENIE WŁASNEJ ZABUDOWY STOISKA / APPLICATION
OF BOOTH DEVELOPMENT

3

AIR FAIR 2017
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

XI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA

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
E-mail:

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

szeregowe / row
u

Wielkość
Stoiska /
Booth size

Układ stoiska wystawienniczego /
Booth arrangement

Rozliczenie / Settlement

_______m x ______m

______m2 x 310,00 PLN netto =_________PLN netto

_______m x ______m

______m2 x 280,00 PLN netto =_________PLN netto

_______m x ______m

______m2 x 260,00 PLN netto =_________PLN netto

2

do 9 m

10-18 m2

Powyżej
18 m2
Suma / Total_________________PLN netto / net

Uwaga / Note: Miejsca na hali wystawienniczej rezerwujemy wg kolejności zgłoszeń / Location of a stand is subject to availability on a
first come, first served basis.
W przypadku zgłoszenia przez Wystawcę własnej zabudowy stoiska wystawienniczego, Organizatorzy informują, że Wystawca
montuje stoisko we własnym zakresie przy uprzednim spełnieniu niżej wymienionych warunków /
In the event the Exhibitor wishes to have their own booth arrangement, the Organizers inform that the Exhibitor installs the
booth on their own provided that the conditions below are met.
W przypadku posiadania własnej zabudowy stoiska Organizator może wyrazić pisemną zgodę na ustawienie własnego stoiska pod
następującymi warunkami:
1. Wystawcy posiadający własną zabudowę zobowiązani są do przedłożenia projektu stoiska do akceptacji Organizatorowi Wystawy.
Projekt ma zawierać również dokładne informację dotyczące zapotrzebowania na rodzaj przyłącza elektrycznego.
2. Projekt własnego stoiska powinien być dosłany przez Wystawcę bezwzględnie do końca 12 maja 2017 r.
3. W zakresie instalacji elektrycznej Wystawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty elektryczne zgodnie z PN/E-5009,
Przepisami Technicznymi i Przeciwpożarowymi. Zgodność wykonanych prac z w/w wymogami Wykonawca potwierdza na
oświadczeniu wystawionym przed podłączeniem stoiska do sieci elektrycznej Organizatorów.
4. Przekazanie miejsca pod własną zabudowę stoiska może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu terminu montażu z Organizatorem.
5. Termin oraz godziny demontażu stoiska zgodnie z Regulaminem Wystawy AIR FAIR 2017.

In the event the Exhibitor has their own booth, the Organizers may allow the Exhibitors to erect their own booth provided that:
1. The Exhibitors who have their own arrangement are obliged to submit a project of the booth to the Organizer. The project is to
specify in detail the power supply connection needed.
2. The design of own booth must be sent to the Organizer by 12 May 2017.
3. The Exhibitor is obliged to perform all electric works in accordance with PN/E-5009, Fire Safety Regulations. The Organizer
confirms the conformity of the work carried out with the above regulations prior to the connection to a power source of Organizers.
4. The site for the booth for own arrangement may be rendered available provided that the dates of booth assembly has been already
agreed with The Organizer.
5. The date and hours of booth disassembly in accordance with the Regulations of the Fair.
W przypadku, gdy Wystawca zamierza wykonać zabudowę stoiska wynajmując firmę zajmującą się profesjonalnie zabudową stoisk,
należy podać następujące dane: Pełna nazwa firmy zajmującej się zabudową___________________________________________
Telefon:_____________________ Fax: __________________e-mail:_______________________ Osoba odpowiedzialna za zabudowę
stoiska: _____________________ Telefon: _____________________
In the event the Exhibitor intends to have a booth developed and arranged by subcontracting this to a company providing this kind of
service,
the
following
data
need
to
be
provided:
Full
name
of
a
company
making
booth
arrangement______________________________________________________________________________________________
Telephone: _____________________ Fax: _____________________ e-mail: _____________________ Person in charge of the booth
arrangement: _________________________________________ Telephone:_________________________________________
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 Fair Rules and 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!!!

