Organizator:
Burneika Sports Gym Sp. z o.o., ul. Kopijników 42, 03-274 Warszawa
kontakt: Robert Burneika, tel.: +48 22 375 50 30, e-mail: burneikasportsgym@onet.pl

INSTRUKCJA DO UMOWY-ZGŁOSZENIE

1. Umowę-Zgłoszenie należy wypełnić czytelnie i w całości.
2. Skan wypełnionej Umowy Uczestnictwa (Z-1), Zgłoszenie Podwystawcy (P) oraz Formularz Z-2 należy przesłać do
organizatora targów – Burneika Sports Gym Sp. z o.o. (BSG) e-mailem na adres burneikasportsgym@onet.pl.
Następnie BSG odeśle Wystawcy skan podpisanej Umowy Uczestnictwa. Faktura pro-forma (tzw. kontrakt) zostanie
przesłana na adres e-mail podany w umowie, potwierdzając tym samym jej poprawność oraz przyjęcie zamówienia
do realizacji. Na podstawie otrzymanej faktury pro-forma (tzw. kontraktu) należy dokonać płatności na
rachunek ideaBank, nr: 04 1950 0001 2006 1975 3261 0002. Burneika Sports Gym Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od
daty wpływu środków na konto wystawi fakturę VAT. Od nieterminowej zapłaty Organizator naliczy odsetki w
wysokości ustawowej.
3. Umowę Uczestnictwa (Z-1) oraz formularz Zabudowy standardowej (Z-2) należy przesłać kurierem w oryginale
(2 egzemplarze) na adres: Burneika Sports Gym Sp. z o.o., ul. Kopijników 42, 03-274 Warszawa niezwłocznie po
otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia jej do realizacji.
4. W wypadku zgłaszania Podwystawców należy wypełnić załącznik P do Umowy Uczestnictwa i przesłać w trybie
określonym w punkcie 3. Załącznik P będzie udostępniany na życzenie Wystawcy.
5. Umowa Uczestnictwa jest ważna tylko z czytelnymi podpisami we wszystkich wskazanych miejscach.
6. Podpisany oryginał Umowy zostanie odesłany pocztą na adres podany na stronie Z-1.

UWAGA! Niniejszy plik, poza Instrukcją, zawiera Umowę Uczestnictwa (Z-1) oraz Formularz Zamówień (Z-2) Zabudowa
Standardowa Stoiska. Prosimy o wypełnienie zgodnie z zamówieniem, podpisanie, podstemplowanie i przesłanie skanu pod
wskazanym w Instrukcji adresem e-mail.
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UMOWA - ZGŁOSZENIE
uczestnictwa w Burneika Sports Festival 2018

Z-1

Z-1

_____________________________________________________________________________________________________

NAZWA WYSTAWCY

KRAJ

(do zamieszczenia w spisie wystawców i spisie w katalogu)

DAN DANE DO FAKTURY (PŁATNIK)
FIRMA__________________________________________________________________________________________________________
ADRES _________________________________________________________________________________________________________
ulica

kod

miasto

KRS ___________________________________________________________
nie jesteśmy płatnikami podatku VAT
jesteśmy płatnikami podatku VAT, nasz NIP _______________________________________________
upoważniamy Burneika Sports Gym Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru.

DAN DANE OSOBY DO KONTAKTU
IMIĘ I NAZWISKO __________________________________________________ FUNKCJA_____________________________________

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE

TELEFON BEZPOŚREDNI____________________________________ FAX__________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________

www_____________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako „RODO” informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych na formularzu jest Burneika Sports Gym Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kopijników 42, 03-274 Warszawa oraz Centrum Targowo-Kongresowe Sp. z
o.o. z siedzibą ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu związanym z organizacją Burneika Sports Festival 2018
3.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem i wyłącznie w celu określonym w pkt 2.
4.Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
5.Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z celem przetwarzania opisanym w pkt 2, po czym zostaną one niezwłocznie usunięte.
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (od 25 maja 2018 r. - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy;
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w targach;.

data, czytelny podpis osoby do kontaktu………………………………………………….

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
CENA (PLN)

ILOŚĆ

(zawiera umieszczenie nazwy firmy na liście wystawców na stronie internetowej, logo
wystawcy na stronie festiwalu, karnet parkingowy, karty dla Wystawców)

500 PLN

1 szt.

NIEZABUDOWANA POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

350 PLN

POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

WARTOŚĆ (PLN)

OPŁATA REJESTRACYJNA

(bez ścianek, wykładziny, wyposażenia, podłączenia prądu)

199 PLN cena promocyjna

POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Z ZABUDOWĄ STANDARDOWĄ
(opis zabudowy w formularzu Z-2)

…………….PLN +VAT

…………. m²

…………….PLN +VAT

…………. m²

…………….PLN +VAT

450 PLN
299 PLN cena promocyjna

Odpłatność z tytułu zamówionych usług wynosi ...…..……………..………………… PLN + 23% VAT
Na koszt uczestnictwa w targach składają się świadczenia opisane w ofercie. Od nieterminowej zapłaty Organizator naliczy odsetki w wysokości ustawowej.
Wpłaty zostaną dokonane na rachunek ideaBank, nr: 04 1950 0001 2006 1975 3261 0002.
Upoważniamy Burneika Sports Gym Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażamy zgodę na następujące warunki płatności:
1) Uregulowanie należności nastąpi w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Walutą w jakiej dokonywane będą płatności jest PLN.
2) Wystawca / Płatnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów przelewu bankowego.
3) Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku BSG.

WYPEŁNIA WYSTAWCA
Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją do Umowy-Zgłoszenia na stronie 1 niniejszego dokumentu, znam treść Regulaminu
Burneika Sports Festival 2018 oraz załączników, stanowiących integralną część niniejszej Umowy-Zgłoszenia i akceptuję zawarte w nich
warunki.

Miejscowość i data

pieczęć firmy, data i czytelny podpis osoby prawnie upoważnionej
do reprezentowania firmy – Wystawca

pieczęć firmy, data i czytelny podpis osoby prawnie upoważnionej
do reprezentowania firmy-Płatnik

WYPEŁNIA ORGANIZATOR
Potwierdzamy przyjęcie Umowy-Zgłoszenia firmy do udziału w Burneika Sports Festival 2018 jako wystawca.

Miejscowość i data

Imię i nazwisko oraz podpis osoby prawnie upoważnionej do
reprezentowania Organizatora

Pieczęć organizatora

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
UWAGA! Umowa uczestnictwa powinna być przesłana kurierem w oryginale (2 egz.) na adres Burneika Sports Gym Sp. z o.o., ul. Kopijników 42, 03-274 Warszawa
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FORMULARZ ZAMÓWIEŃ „Z-2” ZABUDOWA STANDARDOWA STOISKA
Organizator gwarantuje realizację zamówienia złożonego najpóźniej do 2 października 2018 r. Zamówienie złożone po tym terminie może nie zostać
zrealizowane.
NAPIS NA FRYZIE (prosimy wypełnić drukowanymi):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
EKSPONAT (rozmiar największego eksponatu):

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

….………………

….………………

….………………

….………………

długość w cm

szerokość w cm

wysokość w cm

waga w kg

obciążenie na 1m²

OPIS ZABUDOWY STANDARDOWEJ:
ZABUDOWA SYSTEMOWA na każde pełne 9 m2
ZABUDOWA STANDARDOWA STOISKA OBEJMUJE:
- zabudowa ze stelaża w systemie octagonalnym (ściany białe, wysokość 240 cm z wypełnieniem z płyty
grub. 3,2 mm)
- wykładzina dywanowa (kolor do wyboru):
szara
zielona
czerwona
(w przypadku niewybrania koloru zostanie standardowo położona wykładzina szara)
- wydzielenie zaplecza (część kabinowa) – bez kotary, bez drzwi
zaplecze .........m2 (prosimy wpisać sugerowaną powierzchnię zaplecza)
WYPOSAŻENIE STOISKA (KOMPLET) – na każde pełne 9 m2 *

Stoisko z zabudową standardową na przykładzie 9m2
(możliwe lustrzane odbicie)

- 1 fryz z napisem wykonanym pismem jednolitym dla całej Wystawy i numerem stoiska (na 1
otwartą stronę stoiska, wys. liter do 10 cm)
- 1 stół oraz 4 krzesła tapicerowane (szare)
- 1 lada informacyjna z półką (50x50 cm lub 100x50 cm, wys. 100 cm)
- 1 gniazdko o napięciu 230V
- 1 punkt świetlny na każde pełne 3 m² stoiska
- wieszak na ubrania (1 na stoisko)
- kosz na śmieci (1 na stoisko)

ZABUDOWA SYSTEMOWA 6 - 8 m2

Stoisko z zabudową standardową na przykładzie 6m2
(możliwe lustrzane odbicie)

ZABUDOWA STANDARDOWA STOISKA OBEJMUJE:
- zabudowa ze stelaża w systemie octagonalnym (ściany białe, wysokość 240 cm z wypełnieniem z płyty
grub. 3,2 mm)
- wykładzina dywanowa (kolor do wyboru):
szara
zielona
czerwona
- (w przypadku niewybrania koloru zostanie standardowo położona wykładzina szara)
- wydzielenie zaplecza (część kabinowa) – bez kotary, bez drzwi
zaplecze .........m2 (prosimy wpisać sugerowaną powierzchnię zaplecza)
WYPOSAŻENIE STOISKA:
- 1 fryz z napisem wykonanym pismem jednolitym dla całej Wystawy i numerem stoiska (wys. liter
do 10 cm)
- 1 stół oraz 2 krzesła tapicerowane (szare)
- 1 lada informacyjna z półką (50x50 cm lub 100x50 cm, wys. 100 cm)
- 1 gniazdko o napięciu 230V
- 2 punkty świetlne na stoisko
- wieszak na ubrania (1 na stoisko)
- kosz na śmieci (1 na stoisko)

UWAGA! Rezygnacja z któregokolwiek elementu zabudowy lub wyposażenia nie wpływa na obniżenie ceny zabudowy standardowej.

Zamówienia dodatkowych elementów wyposażenia, form graficznych oraz zmiany kolorystyki z zapytaniem.
Istnieje możliwość wyposażenia stoiska w elementy nietypowe lub wykonania stoiska wg projektu indywidualnego oraz zamówienia innych usług i form
promocji dostępnych na targach. Kontakt: Specjalista ds. obsługi Klienta: Anna Goworek, tel. +48 22 250 91 77, agoworek@ctk.waw.pl.
Informacje o dostawach, rozładunku oraz usługach spedycyjno-celnych dostępne są w Regulaminie Targów.

potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez osobę uprawnioną
do reprezentowania

pieczęć firmy, data i czytelny podpis osoby prawnie upoważnionej
do reprezentowania firmy – Wystawca

pieczęć firmy, data i czytelny podpis osoby prawnie
upoważnionej do reprezentowania firmy – Płatnik

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwiązanie, jak również odstąpienie od niej, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
UWAGA! Umowa uczestnictwa powinna być przesłana kurierem w oryginale (2 egz.) na adres Burneika Sports Gym Sp. z o.o., ul. Kopijników 42, 03-274 Warszawa
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