
ZGŁOSZENIE OSÓB DO OBSŁUGI STOISKA (stan na dzień):
Nazwisko i imię Stanowisko

7bIDENTYFIKATORY (KARTY WSTĘPU)

UWAGA ! TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA 30 DNI PRZED TARGAMI

                             

Pieczęć firmy

UWAGA : Brak pieczęci i podpisu uniemożliwia realizację zamówienia
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3. Współwystawca otrzymuje 2 karty identyfikacyjne WYSTAWCA bez względu na wielkość zamówionej powierzchni. Wystawca może dokupić dodatkowe karty WYSTAWCA.

4. W czasie montażu oraz demontażu stoiska do wstępu na teren targów upoważniają karty identyfikacyjne SERWIS.

5. Do wjazdu na teren targowy w czasie trwania targów upoważnia płatna karta parkingowa. Każdy Wystawca i Współwystawca otrzymuje 1 kartę parkingową bezpłatnie. Dodatkowe 
karty parkingowe Wystawca i Współwystawcy nabywają odpłatnie 

Odbiór kart „serwis" w terminie montażu stoisk: Terminal wejściowy Odbiór kart wstępu i kart parkingowych dla wystawców: Terminal wejściowy

Terminy dostępne na stronie www.logistyka.targikielce.pl, zakładka Informacje dla Wystawców.

1. Do wejścia na teren targów w okresie ich trwania upoważniają imienne karty identyfikacyjne WYSTAWCA.

2. Wystawca w zależności od wielkości 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 przesłania zmian składu osobowego po tym terminie wystawca będzie obciążony za każdą wykorzystaną kartę wg cennika.

Nazwa firmy:

Miasto: Ulica:

e-mail:Telefon:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (TELEFON KOMÓRKOWY):

Kod:

Fax:

Imię:

E-mail:

Nazwisko:

Telefon:

Dane osoby odpowiedzialnej za udział w targach

W związku z dokonaniem zgłoszenia związanego z udziałem w imprezie organizowanej przez TK wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie na potrzeby TK moich danych 
osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych tj. z dn. 26.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz wyrażam 
zgodę na wykorzystywanie tych danych w celu informowania mnie o wystawach, konferencjach, kongresach i innych organizowanych przez TK wydarzeniach oraz w celach związanych 
z organizacją oraz przeprowadzeniem tych imprez.Zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i zgłoszenia żądania ich usunięcia. 

................................................................................................
Podpis osoby odpowiedzialnej za udział w targach

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Zamawiamy dodatkowe identyfikatory WYSTAWCA 18 USD  x USD=
ilość identyfikatorów

LOGISTYKA 2020
8-11 września

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19, 
fax 041 365 14 25; 041 365 14 02 

e-mail: logistyka@targikielce.pl, www.logistyka.targikielce.pl
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