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ADRES DO KORESPONDENCJI

IX MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
w Bydgoszczy
ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz
tel. +48 52 36 28 681, 682
fax +48 52 36 28 690
e-mail: biuro@airfair.pl
www.airfair.pl

29 – 30 maja 2015

UWAGA: TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA: 30 kwietnia 2015 r.
Pełna Nazwa Wystawcy..............................................................................................................................................
Telefon:.................................................... Fax:.................................................. E-mail:.............................................
Osoba odpowiedzialna za stoisko:................................................................ Telefon:................................................
m2 stoiska wystawienniczego: - przy zabudowie stoiska przez Wystawcę.
Uwaga: Miejsca na hali wystawienniczej rezerwujemy wg kolejności zgłoszeń.
u

Zabudowa własna wykonywana przez Wystawcę
Wielkość
stoiska

 szeregowe
do 9 m2

 narożne
 szeregowe

10-18 m2
Powyżej
18 m2

Układ stoiska
wystawienniczego

Rozliczenie

_______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

Typ stoiska

 narożne
 szeregowe
 narożne

___________________PLN netto

RAZEM

W przypadku zgłoszenia przez Wystawcę własnej zabudowy stoiska wystawienniczego, Organizatorzy informują, że Wystawca
montuje stoisko we własnym zakresie przy uprzednim spełnieniu niżej wymienionych warunków.
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 30 kwietnia 2015 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 2015.
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:....................................................................... ................................................................
Zgodnie z Regulaminem Wystawy AIR FAIR 2015 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.

Podpisując niniejszy Formularz Zgłoszenia Udziału akceptujemy Regulamin Wystawy.
Miejsce, data i pieczęć firmy

Osoby upoważnione do podpisu

UWAGA: Brak pieczęci i podpisów uniemożliwia realizację zamówienia!!!

