
ZG£OSZENIE OSÓB DO OBS£UGI STOISKA (stan na dzieñ):
Nazwisko i imiê Stanowisko

7bIDENTYFIKATORY (KARTY WSTÊPU)

UWAGA ! TERMIN ZG£OSZENIA UP£YWA 30 DNI PRZED TARGAMI

Pieczêæ firmy

UWAGA : Brak pieczêci i podpisu uniemo¿liwia realizacjê zamówienia
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3. Wspó³wystawca otrzymuje 2 karty identyfikacyjne WYSTAWCA bez wzglêdu na wielkoœæ zamówionej powierzchni. Wystawca mo¿e dokupiæ dodatkowe karty WYSTAWCA.

4. W czasie monta¿u oraz demonta¿u stoiska do wstêpu na teren targów upowa¿niaj¹ karty identyfikacyjne SERWIS.

5. Do wjazdu na teren targowy w czasie trwania targów upowa¿nia p³atna karta parkingowa. Ka¿dy Wystawca i Wspó³wystawca otrzymuje 1 kartê parkingow¹ bezp³atnie. Dodatkowe 
karty parkingowe Wystawca i Wspó³wystawcy nabywaj¹ odp³atnie 

Odbiór kart „serwis" w terminie monta¿u stoisk: Odbiór kart wstêpu i kart parkingowych dla wystawców: 

Terminy dostêpne na stronie www.mspo.pl, zak³adka Informacje dla Wystawców.

Terminal wejœciowy Terminal wejœciowy

1. Do wejœcia na teren targów w okresie ich trwania upowa¿niaj¹ imienne karty identyfikacyjne WYSTAWCA.

2. Wystawca w zale¿noœci od wielkoœci zamówionej powierzchni otrzymuje: 

4 karty - do 50 m2,
6 kart - do 75 m2,

8 kart - do 100 m2,
10 kart - do 150 m2,

12 kart - ponad 150 m2.2 karty - do 10 m2,
3 karty - do 20 m2,

W przypadku przes³ania zmian sk³adu osobowego po tym terminie wystawca bêdzie obci¹¿ony za ka¿d¹ wykorzystan¹ kartê wg cennika.

Nazwa firmy:

Miasto: Ulica:

e-mail:Telefon:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (TELEFON KOMÓRKOWY):

Kod:

Fax:

Imiê:

E-mail:

Nazwisko:

Telefon:

Dane osoby odpowiedzialnej za udzia³ w targach

W zwi¹zku z dokonaniem zg³oszenia zwi¹zanego z udzia³em w imprezie organizowanej przez TK wyra¿am zgodê na przechowywanie i wykorzystywanie na potrzeby TK moich danych 
osobowych umieszczonych w formularzu zg³oszeniowym zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych tj. z dn. 26.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz wyra¿am 
zgodê na wykorzystywanie tych danych w celu informowania mnie o wystawach, konferencjach, kongresach i innych organizowanych przez TK wydarzeniach oraz w celach zwi¹zanych 
z organizacj¹ oraz przeprowadzeniem tych imprez.Zosta³em/³am poinformowany/na o prawie wgl¹du do swoich danych oraz ich poprawiania i zg³oszenia ¿¹dania ich usuniêcia. 

................................................................................................
Podpis osoby odpowiedzialnej za udzia³ w targach

MSPO 2019

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy

ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce
tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19

fax 041 365 14 02
e-mail: mspo@targikielce.pl, www.mspo.pl

Zamawiamy dodatkowe identyfikatory WYSTAWCA 15 EUR  x EUR=
iloœæ identyfikatorów

3-6 wrzeœnia
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