
 

 

 
 
 
 
 
 
 

miejsce: 08-110 Siedlce, ul.Bolesława Prusa 6, (GPS: 52°10'15.47"N, 22°17'26.34"E) 
 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWA 
 (prosimy o czytelne wypełnianie) 

termin nadsyłania zgłoszeń do 30.06.2017r. 
 
1. WYSTAWCA (dane do faktury): 

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

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

NIP …............................................................................ telefon / e-mail ogólny: ……………….……………………………………………………… 

osoba kontaktowa: ........................................................................................................................................................................ 

tel. os. kontaktowej ……………………………..............................., e-mail os. kontaktowej………………………………………………….………….. 

 

2. ZAMÓWIENIE STOISK Pamiętaj twoje stoisko może wygrać (szczegóły – Regulamin Konkursu na najbardziej 
zaakcentowane stoisko stylem holenderskim dostępny na stronie www.pieczarkalia.pl). 
Stoisko zabudowane: Minimalna powierzchnia stoiska 6m² (ilość stoisk o minimalnej powierzchni ograniczona): 
(głębokość) …….........mb.  x  (szerokość) ............. mb. =  .......... m2  x 180 PLN (przy zapłacie do 31.07.17r.) = ......... PLN 
(głębokość) …….........mb.  x  (szerokość) .............mb. =  .......... m2 x 230 PLN (UWAGA: przy zapłacie po 31.07.17r.) = ..... PLN 
Wyposażenie/standard (KONIECZNIE ZAZNACZ SWÓJ WYBÓR ZNAKIEM X ): 
- lada (na życzenie klienta)        tak          nie 
- dla stoisk o powierzchni do 15 m² - 1 stolik i 2 krzesła     tak nie            
- dla stoisk  o powierzchni pow. 15 m² - 1 stolik i 4 krzesła                                tak          nie  
- 1 gniazdko elektryczne 230V, wykładzina dywanowa. Głębokość stoiska: 2, 3 lub 4 metry, ściany w kolorze białym.  
Stoisko niezabudowane:  
Minimalna powierzchnia stoiska - 9m²: 
(głębokość) ……........ mb.  x  (szerokość) ............. mb. =  .......... m2 x 120 PLN (przy zapłacie do 31.07.17r.) = ......... PLN 
(głębokość) ……........ mb.  x  (szerokość) ............. mb. =  .......... m2 x 170 PLN (UWAGA: przy zapłacie po 31.07.17r.) = ..... PLN 
Wyposażenie/standard: 
- 1 gniazdko elektryczne 230 V. Głębokość stoisk 2, 3 lub 4 metry.   
Wyposażenia stoisk dodatkowo płatne: 
- fryz z grafiką /NAZWA WYSTAWCY NAD STOISKIEM/ propozycja tylko dla stoisk zabudowanych w systemie  Octanorm. 
(75 PLN/mb. – (UWAGA - ilość mb. zgodna z szerokością stoiska) zamawiana ilość mb.:    ………..koszt …………. PLN                                                 
- stolik (60 PLN/szt.): zamawiana ilość      ………. koszt ………... PLN 
- krzesło (35 PLN/szt.): zamawiana ilość   ………. koszt ………... PLN 
Sprawy techniczne dotyczące stoisk – kontakt: Artur Chraniuk, e-mail: artur.chraniuk@wokas.pl  tel. 668 397 209. 
 
 
 



 

 

3.              ŚCIANKA WYSTAWIENNICZA 
Wzorem zeszłorocznej edycji udostępniamy naszym Wystawcom część powierzchni „ścianki wystawienniczej”. Z uwagi na 
ograniczoną powierzchnię, proponujemy 12 modułów. O miejscu umieszczenia decyduje kolejność zgłoszeń. Gotowy logotyp 
(format: .cdr, .eps, .pdf, .tif) należy wysłać na e-mail: ewa.steciuk@wokas.pl  do 30.06.17r. 
 Koszt jednego modułu 500 PLN/netto (termin zapłaty do 31.07.17r.), zamawiana ilość ……….. koszt …………….. PLN. 
 
4.              REKLAMA w „Materiałach z konferencji - PIECZARKALIA 2017” (tłumaczenia art. na języki: angielski i rosyjski) 
Koszt reklamy lub artykułu sponsorowanego (termin zapłaty do 31.07.17r.): 
- strona 1/1 (wym. 128mm x 180mm pion) - 800 PLN  zam.  ilość …… koszt …….. PLN  
- okładka 1/1 II i III (wym. 128mm x 180mm pion) - 1600 PLN zam. ilość …… koszt …….. .PLN 
- ½ strony (wym. 128 mm x 88 mm poziom) -  600 PLN  zam. ilość …… koszt ……… PLN  
Reklamy proszę przesłać w formacie: .cdr, .eps, .pdf, .tif, tekst: zamienione na krzywe, bitmapy: osadzone - CMYK 300 dpi, 
gotowe reklamy tiff - CMYK 600 dpi, nazwa pliku: powinna zawierać tylko nazwę Zleceniodawcy np. wokas.pdf, uwagi:  
bez kolorów PANTONE – tylko CMYK. Termin nadsyłania materiałów - 30.06.17r., Kontakt: e-mail: ewa.steciuk@wokas.pl   
 
5.               POWIERZCHNIA REKLAMOWA 
W związku z lokalizacją Targów, istnieje możliwość umieszczenia Państwa reklamy/logotypu, na specjalnej siatce, 
umieszczonej dookoła powierzchni wystawowej. Koszt reklamy z drukiem na siatce wraz z montażem wynosi 500 PLN za 
moduł o powierzchni 11 m2. Format reklamy: cdr, .eps, .pdf, .tif, w rozmiarze rzeczywistym: 5,6 x 1,95 metra i 150 dpi. Termin 
nadsyłania gotowych reklam/logotypów 30.06.17r. Kontakt e-mail: ewa.steciuk@wokas.pl  
Koszt jednego modułu to 500 PLN/netto, (termin zapłaty do 10.07.17r.) zam. ilość ……… koszt …………. PLN. 
 
Sprawy reklamowe - kontakt: Ewa Steciuk, e-mail: ewa.steciuk@wokas.pl tel. 502 556 388 lub 83 359 05 55 wew. 22 
 
OGÓLNA WARTOŚĆ zamówienia netto:   ………….…………………………………………. PLN 
 

Podatek VAT (23%)     ………….…………………………………………. PLN 

 
OGÓLNA WARTOŚĆ zamówienia brutto:   ………….…………………………………………. PLN 
 
6.               WARUNKI UCZESTNICTWA 
Wystawca nabywa prawo udziału w Targach, po przesłaniu druku „Zgłoszenia udziału - umowy” do dnia 30.06.17r. na adres  
e-mail: dariusz.iwanowski@wokas.pl PROSZĄC O INFORMACJĘ ZWROTNĄ - POTWIERDZENIEM DOSTARCZENIA (Dariusz 
Iwanowski tel.: 604 485 034)  oraz potwierdzenia wpłaty w wysokości 100% wartości faktury pro – formy wystawionej do 
zgłoszenia, w terminie do 31 lipca  2017r. 
 
7.               EVENT DLA WYSTAWCÓW I TECHNOLOGÓW 
W ramach opłaty za stoisko przysługuje możliwość skorzystania z udziału w imprezie kończącej pierwszy dzień targowy.  
Impreza odbędzie się w jednym z lokali na terenie Siedlec. Uatrakcyjni ją występ znanej gwiazdy – niespodzianka. 
W zależności od wynajętej powierzchni, przysługują bezpłatne wejściówki: 9 – 12 m²: 1 osoba, 13 – 20 m²: 2 osoby,  
powyżej 20 m2: 4 osoby. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w imprezie do 31 lipca 2017r. 
Istnieje możliwość nabycia dodatkowych wejściówek, których koszt wynosi 50 PLN/osoba bez wcześniejszej rezerwacji.  
Kontakt: Magdalena Chmielnicka tel. 660 773 144 lub 83 359 05 55 wew. 44, e-mail: magdalena.chmielnicka@wokas.pl 
 
8.              BANKIET 
Istnieje możliwość nabycia wejściówek na bankiet kończący XVII Święto Pieczarki, których koszt wynosi: 
- 280 PLN/osoba, przy dokonaniu rezerwacji i płatności do 31 lipca 2017 r.  

- 400 PLN/osoba, przy dokonaniu rezerwacji i płatności po 31 lipca 2017 r. 

Kontakt: Magdalena Chmielnicka tel. 660 773 144 lub 83 359 05 55 wew. 44, e-mail: magdalena.chmielnicka@wokas.pl 

 

 



 

 

9.            PIECZARKALIA CUP 2017r. 

Pierwszego dnia targowego, tj. 07.09.17r. (czwartek), będzie zorganizowany na stadionie w Siedlcach, ul. B. Prusa 6, Turniej 7-
ek piłkarskich. Czas rozgrywania meczów, system rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. Szczegóły –
Tadeusz Kozioł tel. 694 419 412, e-mail: tadeusz.koziol@wokas.pl  Serdecznie zapraszamy Wystawców, Grupy Producenckie 
oraz Firmy związane z branżą do zgłaszania swojego udziału w turnieju. 

10.            UBEZPIECZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Ochrona i bezpieczeństwo eksponatów w czasie montażu i demontażu stoiska oraz w czasie godzin trwania Wystawy jest 
obowiązkiem Wystawcy. Przebywanie na terenie Wystawy poza godzinami jej otwarcia dopuszcza się tylko w uzasadnionych 
przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora i przedstawiciela agencji ochrony odpowiedzialnego w tym czasie za 
bezpieczeństwo terenu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów i rzeczy 
pozostawionych na stoisku oraz wypadki osób zaistniałe na terenie Wystawy i podczas jej trwania, a także w okresie montażu i 
demontażu stoisk. Organizator nie odpowiada za szkody i straty poniesione przez Wystawcę w wyniku: kradzieży, pożaru, 
powodzi, wichury, eksplozji, przerwy w dostawie prądu, a także działania siły wyższej. Wystawca ma obowiązek ubezpieczyć 
eksponaty na własny koszt. Fakt pozostawienia na terenie Wystawy po jej zamknięciu cennych eksponatów Wystawca zgłasza 
Organizatorowi w formie pisemnej. Poza godzinami otwarcia Organizator zapewnia ochronę terenu Wystawy. Wystawca 
zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Organizatora o zaistniałej szkodzie w formie pisemnej. 
 
11.            REGULAMIN 
Montaż stoisk na Targach odbędzie się w dniu 06.09.2017r. (środa) od godziny 1000  do godziny 2200. Pozostawanie na 
stoisku po godzinie 2200 skutkuje poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 500 PLN za każdą rozpoczętą godzinę. 
Dnia 07.09.2017r. (czwartek) montaż stoisk w godzinach 700 - 1000. Montaż stoisk po godzinie 1000 skutkuje poniesieniem 
dodatkowej opłaty w wysokości 700 PLN za każdą rozpoczętą godzinę. Demontaż stoisk odbędzie się dnia 08.09.2017r. 
(piątek) od godziny 1700 do godziny 2300. Rozpoczęcie choćby najmniejszych prac demontażowych przed godz. 1700 bez 
zgody Organizatora wyrażonej na piśmie, skutkuje poniesieniem dodatkowej opłaty w kwocie 1.000 PLN. Jednocześnie 
informujemy Państwa, że za wszelkie uszkodzenia (wiercenia, naklejania, malowania itp.) podłóg, ścian, wykładziny, kostki 
brukowej podczas montażu i demontażu stoisk odpowiedzialność ponoszą Wystawcy. Jako wystawca przyjmujemy 
powyższe warunki uczestnictwa i zobowiązujemy się do ich  przestrzegania. Jednocześnie jako wystawca wyrażamy zgodę 
na wykorzystywanie wizerunku firmy i osób obecnych na stoisku w związku z Impreza Pieczarkalia. Wszystkie koszty 
wynikające z powyższej umowy są podane w wartościach netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w stawce 23%. 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego Zgłoszenia, Regulaminu Konkursu na najbardziej zaakcentowane 
stoisko stylem holenderskim oraz treścią Regulaminu Turnieju Piłkarskiego dostępnych na stronie internetowej 
www.pieczarkalia.pl i w pełni akceptuję ich treść. 
 
 
 
 

Miejscowość, data                                    Pieczęć Firmy Zgłaszającej - Wystawcy 
          

             
                     
               Podpis osoby upoważnionej 

 


