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T ERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ do: 

10.06.2021 r. 

ZGŁOSZENIE – UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 
NAZWA FIRMY WYSTAWCY Czy firma jest Wystawcą multinarodowym? 

(Prowadzi działalność produkcyjną lub/i usługową w co najmniej 
dwóch krajach – zgodnie z pkt. 1.3 b) Regulaminu Targów) 

 Tak 

Kraj Kod Miejscowość 

ul. / nr tel. 

NIP nr KRS 

W przypadku innego adresu do korespondencji / fakturowania, należy wypełnić załącznik „A” 

Osoba prowadząca / odpowiedzialna za stoisko: 

tel. e-mail

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI (BEZ ZABUDOWY) 
CENA netto  
PLN / 1m

2 ILOŚĆ m
2

SZER. x GŁĘB. (m) WARTOŚĆ netto PLN 

1 Pawilon namiotowy 
K   N  

1.1  szeregowa 260,- x 

1.2  narożna  350,- x 
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u
d

o
w

an
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1.3  półwyspowa, wyspowa  385,- x 

Pawilon namiotowy 
wysoki:  
G   W  

1.4  szeregowa 335,- x  

1.5  narożna  395,- x 

1.6  półwyspowa, wyspowa  430,- x 

Hala  A 

1.7  szeregowa 410,- x  

1.8  narożna  470,- x 

1.9  półwyspowa, wyspowa  510,- x 

Teren otwarty 

1.10  powierzchnia niezabudowana 160,- x 

1.11 

 powierzchnia pod pawilon  
 zewnętrzny (dotyczy wyłącznie 

 zabudowy Organizatora wymienionej 
 na str. 6/13). 

160,- x 

W przypadku wyboru stoiska z zabudową Organizatora należy wypełnić: stoiska 
standardowe – (str. 2/13), stoiska standard plus – (str. 4/13), stoiska premium – (str. 
5/13), pawilon zewnętrzny – (str. 6/13). 

RAZEM WARTOŚĆ netto: 

UWAGA!  Wartość należy przenieść na stronę 13/13. (PODSUMOWANIE) 

2
 OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY 
 (zgodnie z pkt 3.7 Regulaminu Targów) 

 Dotyczy wszystkich stoisk z własną zabudową. 
CENA netto PLN / 1 m

2
ILOŚĆ m

2 WARTOŚĆ netto PLN 

2.1 Stoiska z zabudową parterową i plenerowe 30,- 

2.2 Stoiska z zabudową piętrową 35,- 

UWAGA!  Wartość należy przenieść na stronę 13/13. (PODSUMOWANIE) 

OPŁATA REJESTRACYJNA 
(OBOWIĄZKOWA) 
(zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu Targów).  

Kwota ta zostanie zafakturowana osobno i nie jest wliczona do 
całości zamówienia. Po przyjęciu zgłoszenia i rejestracji, 
Wystawcy zostanie wystawiona faktura z 14-dniowym terminem 
płatności. 

600 PLN + 23% VAT 

Wszystkie płatności związane z targami ENERGETAB 2021 należy wpłacać na konto w mBank:  PL 10 1140 1049 0000 3306 3300 1027
Podpisując niniejsze zgłoszenie uczestnictwa akceptujemy jako obowiązujące nas: 

• REGULAMIN dla uczestników targów ENERGETAB 2021. 

• PRZEPISY TECHNICZNE i PRZECIWPOŻAROWE obowiązujące uczestników targów ENERGETAB 2021. 

• KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją targów ENERGETAB.

 …..…..……………….   ………………………..……….……………    …………………………………………………….…………………………………………………….. 

  data    pieczęć firmy   podpis i pieczątka imienna osoby działającej w imieniu Wystawcy 

strona 1/strona 1/strona 1/strona 1/11113333    

wypełnia Organizator 

http://www.energetab.pl/formularze_pl-2021/REGULAMIN_EN_2021.pdf
http://www.energetab.pl/formularze_pl-2021/PRZEPISY%20TECHNICZNE%20I%20PRZECIWPOZAROWE_EN_2021.pdf
http://www.energetab.pl/formularze_pl-2021/KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20-%20uczestnicy%20targ%C3%B3w%20EN_2021.pdf
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