
TARGI DAJĄ WIĘCEJ 2020 

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. 
POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. 
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland 
Hanna Pieczyńska, e-mail: hanna.pieczynska@grupamtp.pl; tel. +48 539 190 077 
Konto / Bank account: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o/Poznań                                                                                                                
Nr konta: 38 102040270000110204242962 
IBAN: PL 46 102040270000140210929075, SWIFT: BPKOPLPW 
Podatnik VAT czynny / Active VAT Payer, NIP / Tax ID: 777-00-00-488  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu / Poznan District Court  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / 8th Division of National Court Register 
KRS / Registered number: 0000202703 
Kapitał zakładowy / Share capital: 288 348 000,00 PLN    

 
 
 
 
 
 

 
 

  29.08.2020 – 30.08.2020r.  
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  
APPLICATION FORM  
 

Firma Wystawcy (pełna nazwa) / Exhibitor’s company (full name): 

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: 

Kraj / Country: Telefon / Phone:      Fax: 

Adres do korespondencji dot. targów (jeśli inny) / Address for organizational issues (if different): E-mail: 
 
 
Internet: 

Właściciel lub dyrektor firmy (imię i nazwisko, stanowisko) / Owner or manager of company (name, position): 

Osoba do kontaktu (telefon, e-mail) / Contact person (phone, e-mail): 

Wpis do KRS (ewidencji działalności gospodarczej) nr / Company registration no: 
Data i miejsce/ Date and place: 

NIP / Tax ID: 

Dane o wystawcy / We are: 
(właściwe zakreślić / mark where applicable) 

 producent / manufacturer  firma handlowa / trader  inne / others 

Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od 
firmy Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. drogą elektroniczną na ww. adres e-mail/ 
I hereby declare my consent to receive marketing information from Poznań International Fair Ltd. on a/m e-mail adress (according to Act on Electronic Service Providing of 18th 
July 2002, published in Journal of Laws no 144 item 1204). 

TAK / YES 
 

NIE / NO 
 

Każdy wystawca w pakiecie otrzymuje: 
• Przestrzeń wystawienniczą z podstawowym wyposażeniem 9m2 

• KARTĘ WJAZDU uprawniającą do wjazdu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich 

• 10 ZAPROSZEŃ elektronicznych uprawniających do wejścia na Letni Targ Ekologiczny  

• KARTĘ WYSTAWCY zgodnie z zamówioną powierzchnią 
 

 

Podpisując niniejsze Zgłoszenie Uczestnictwa akceptujemy jako obowiązujące nas: REGULAMIN DLA 
UCZESTNIKÓW TARGÓW**, PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE,** POSTANOWIENIA 
SZCZEGÓŁOWE** oraz WARUNKI UCZESTNICTWA**. Oświadczamy, że przejmujemy zobowiązania 
wobec MTP wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas płatnik nie 
ureguluje należności za zamówioną powierzchnię. 

** REGULAMIN, PRZEPISY, POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE na życzenie Wystawcy zostaną  wysłane 
drogą elektroniczną.    

 

 

Każdy wystawca – uczestnik wydarzenia Targi Dają Więcej jest zobowiązany do wywozu i 
utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów pochodzących z montażu, 
użytkowania i demontażu stoiska. 

By signing the present Application Form we declare to comply with the following: REGULATIONS FOR 
TRADE FAIR PARTICIPANTS**, TECHNICAL AND FIRE SAFETY REGULATIONS**, SPECIFIC 
PROVISIONS **and TERMS OF PARTICIPATION**. We hereby declare our responsibility towards PIF for 
all the liabilities resulting from the order in case the payer indicated should not meet the payments for the 
space lease. 

**REGULATIONS and PROVISIONS on Exhibitors’ request  will be send by email. 

 

 

 

 Płatnik / Payer 
    (właściwe zaznaczyć / mark where applicable) 

 Wystawca / Exhibitor 

 

 
__________________________ 

Miejsce i data / Place and date of signing 

 
 
 
___________________________________                                            _____________________________________________ 
Pieczęć firmy Wystawcy / Exhibitor’s stamp                                                  Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy  
                                                                                                                 Signature of person authorised to company’s representation 
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