FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UMOWA UCZESTNICTWA
Pomiędzy:

Targi Expo Maraton Opolski 05-06.05.2018
Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Chabrów 52 , 45-221 Opole
,
NIP: 754-276-67-36, KRS: 0000181264
.

Kontakt: Anna Własiuk
expo@maratonopolski.pl

05-06 Maja 2018r.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 27.04.2018r.
1. DANE DO FAKTURY
NIP

Nazwa Firmy:

ul./nr

kod pocztowy

tel.

e-mail

miasto
www
tel.

Osoba do kontaktu:

e-mail

2. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCE POZYCJE
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 27.04.2018

Cena w zł

1. Powierzchnia zabudowana modułowa - 4 m2

600,-

2. Powierzchnia zabudowana modułowa - 6 m 2

900,-

3. Powierzchnia zabudowana modułowa - 9 m 2

1`350,-

4. Powierzchnia zabudowana modułowa - 12 m 2

1`800,-

5. Powierzchnia prezentacyjna bez wyposażenia - 2 m2 (rollup, ścianka)

Razem

100,80,-/1 m

6. Powierzchnia niezabudowana

Ilość

2

Łącznie:
3. ZAMÓWIENIE (ENERGIA)

Cena w zł

Ilość

Razem

110,-

Zamówienie obwodu elektrycznego powyżej 16A

Zabudowa modułowa stoiska obejmuje:
(ścianki octanorm, lada, stolik 90x90, krzesło, gniazdo elektryczne 3 kW, punkt świetlny na każde 3 m.2,kosz na śmieci, sprzątanie)

4. WARUNKI PŁATNOŚCI
Akceptujemy warunki określone w Regulaminie szczegółowym dla wystawców oraz zobowiązujemy się do wniesienia opłat za zamówienie.
Warunkiem objęcia powierzchni jest udokumentowanie wpłat w postaci kopii przelewu potwierdzonego przez bank na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.:

24 1090 1649 0000 0001 2216 6163

1. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Szczegółowym Expo Maraton
Opolski (dostępnym na stronie internetowej tego Regulaminu, zgodnie z którym do
zawarcia umowy dochodzi z chwilą doręczenia ZGŁOSZENIA UDZIAŁU (skanu,
kserokopii) oraz ZAMÓWIEŃ, pod warunkiem, iż nie złoży oświadczenia (w tym drogą
mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail) o odmowie przyjęcia zgłoszenia w
terminie 3 dni od daty doręczenia formularzy zgłoszeniowych. Wyrażam zgodę na
traktowanie Regulaminu Szczegółowego wraz ze wszystkimi wypełnionymi punktami
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU oraz ZAMÓWIEŃ (Formularze zgłoszeniowe) jako postanowień
umowy i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.
Wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych
2.
zamieszczonych na formularzach zgłoszeniowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach
marketingowych przez administratora danych osobowych - TKKF.

...................................................................

...................................................................

data zgłoszenia udziału
- umowy uczestnictwa

pieczątka

(SWIFT WBK PPLPP)
Wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych
3.
osobowych zamieszczonych na formularzach zgłoszeniowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.
926 ze zm.) w tym na udostępnianie ich patronom medialnym w celach
marketingowych tych podmiotów.
4. Oświadczam, iż znane mi są moje uprawnienia dotyczące cofnięcia wyrażonej zgody
oraz, że zostałem poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora
danych osobowych w celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie
udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia oraz dobrowolności podania danych.
5.
Zgadzam się /
nie zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

.......................................................................................................................

podpis (Dyrektor lub osoba upoważniona)

