Med-Media
Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20
02-535 Warszawa
Tel/fax: +48 22 64 64 150
e-mail: buro@med-media.pl
NIP: 521354 975
REGON: 141987037

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
43 Zjazd PTOiTr
Gdańsk 16-19 września 2020 roku
e-mail: jacek.wachowski@med-media.pl , biuro@med-media.pl
strona wydarzenia: www.gdansk-ptoitr2020.pl

Nazwa Banku: Bank Zachodni WBK
Adres Banku: Grzybowska 5A, 00-061 Warsaw
Nr konta: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

Swift: WBKPPLPP

Iban: PL

DANE DO FAKTURY
Pełna nazwa firmy:

Miasto:

kod pocztowy:

ulica:

Państwo:

tel.:

e-mail:

Prezes Zarządu:

NIP:

Miejsce i numer wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej:
ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ WYSTAWIENNICZĄ:
Pakiet wystawcy o powierzchni stoiska …………… m²
(minimalna wielkość stoiska to 4 m²) koszt 1 m² 2.500,00 PLN netto*

Przedstawiciel wystawcy (ilość osób) …………
opłata od osoby (813,01 PLN netto*) rejestracja do 15.05.2020 r. (1.056,91 PLN netto*) rejestracja od 16.05.2020 r.
Kolacja18 września 2020 r. ilość zaproszeń ………….
opłata od osoby (121,95 PLN netto*)
Łączna kwota netto*……………………………………………………………
* do podanej ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 23 %

Inne zamówienia / uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
Osoba do kontaktu: ………………………………
imię i nazwisko

………………………………………………… ……………………………………..
e-mail
telefon

Pieczęć firmy:

………………………………………………………….. Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
Uwaga: brak pieczęci i podpisu uniemożliwia realizacją zamówienia

Wypełnione, podpisane zamówienie, proszę przesłać w formacie PDF na adres: jacek.wachowski@med-media.pl
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Proszę o zaznaczenie preferowanego miejsca na stoisko. Pola 1, 2, 5, 9, 10 są przewidziane dla Pakietów Sponsorskich
Główny, Złoty, Srebrny, Brązowy. Każda kratka obejmuje powierzchnię 4 m kwadratowe 2 m x 2 m.
Mapka ma charakter poglądowy i może ulec niewielkim zmianom, wynikających z zabudowy innych sponsorów
i wystawców oraz akceptacji strażaka na hali targowej z zastosowaniem przepisów PPOŻ.
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REGULAMIN ZAMÓWIENIA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
§1 Wyrażenia i skróty
1. Użyte w poniższym regulaminie wyrażenie „Wystawca” oznacza wszystkich przedstawicieli firmy,
jej firm współpracujących oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w przygotowanie wystawy dla
podmiotu, któremu przydzielono miejsce wystawowe.
2. Użyte w poniższym regulaminie wyrażenie „Wystawa” oznacza wystawę odbywającą się w trakcie
trwania 43. Zjazdu PTOITR.
3. Użyte w poniższym regulaminie wyrażenie „Organizator” oznacza Sekretariat Organizacyjny
Zjazdu Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
§2 Przydział miejsca wystawowego
1. Organizator przydziela miejsce wystawowe (bez zabudowy) wg kolejności zgłoszeń, z wyjątkiem
Sponsorów, którzy mają prawo do wyboru miejsca Wystawy. Organizator uwzględni w miarę
możliwości życzenia Wystawcy odnośnie do zaznaczonej lokalizacji stoiska.
§3 Zgłoszenia i płatności
1. Zgłoszenie udziału w Wystawie następuje przez wypełnienie formularza wystawowego
dostępnego na stronie wydarzenia oraz uiszczenie nie mniej niż 50% kosztów zamówionej
powierzchni.
2. Płatności należy dokonać przelewem bankowym na konto Zjazdu.
3. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przygotowana liczba miejsc wystawowych o przydziale
miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Pozostała należność musi zostać uiszczona nie później niż do 15 lipca 2020r, przelewem na konto
Zjazdu wskazane przez Organizatora, pod rygorem unieważnienia zgłoszenia.
§4 Rezygnacja
1. Wystawcy przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Wystawie jedynie w przypadku zaistnienia
okoliczności uzasadniających taką rezygnację.
2. O zamiarze rezygnacji z udziału w Wystawie, Wystawca informuje Organizatora na piśmie. Za datę
rezygnacji uznaje się datę dostarczenia w.w. pisma do Organizatora.
3. W przypadku rezygnacji w terminie do 31 stycznia 2020 r. Wystawca otrzyma zwrot całej wpłaty,
od 1 lutego do 15 lipca 2020 r. Wystawca ponosi koszty w wysokości
50% kosztów zamówionej powierzchni. Jeżeli Wystawca wcześniej uiścił kwotę przekraczającą
50% kosztów, różnica pomiędzy uiszczoną kwotą, a kwotą wynikającą z
50% kosztów zamówionej powierzchni zostanie Wystawcy zwrócona na wskazane przez niego konto
bankowe.
4. W przypadku rezygnacji po 16 lipca 2020r. zwrot kosztów nie przysługuje.
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§5 Używanie przestrzeni wystawowej
1. Wystawca zobowiązuje się do zapewnienia zabudowy wystawowej we własnym zakresie
oraz obsługi na przydzielonej powierzchni wystawowej w czasie trwania godzin otwarcia Wystawy.
2. Aktywność wystawowa Wystawcy nie może wykraczać poza przydzieloną mu przestrzeń
wystawową.
§6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w majątku Wystawcy, to jest za jego
utratę lub uszkodzenie, powstałe podczas trwania wystawy, jak i jej instalacji i demontażu.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osób prezentujących lub
odwiedzających stoisko wystawowe.
3. Wszelkie roszczenia osób, które doznały szkód podczas odwiedzin danego stoiska wystawowego,
będą kierowane do Wystawcy.
§7 Przepisy uzupełniające
1. Organizator rezerwuje sobie prawo do wydania dodatkowych przepisów i regulacji
uzupełniających niniejszy regulamin, o ile zaistnieje taka potrzeba.
2. Dodatkowe przepisy i regulacje są wiążące dla Wystawcy w momencie dostarczenia ich Wystawcy
w formie pisemnej.
3. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Rzeczypospolitej Polskiej,
a wszelkie spory rozstrzygane będą przed polskim sądem powszechnym.
4. Firma Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna przyjmuje zamówienia i płatności na
podstawowy wynajem powierzchni wystawowej.

