
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY* 
Prosimy o przesłanie na adres e-mail zgloszenia@skjanow.pl wypełnionego i podpisanego skanu formularza.  

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „stoisko-2018” 
Termin wydarzenia: 12.08.2018 r. Rozpoczęcie: godzina 12:00 

 
Nazwa wydarzenia: Janów Podlaski Auction 2018 – Pride of Poland   
Miejsce: Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.  
Organizator: Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o., Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2018 r. 

 

 

DANE WYSTAWCY: Proszę o przydzielenie powierzchni (właściwe zaznaczyć): 

Firma / Imię i Nazwisko: 
 

 

Rodzaj powierzchni Wymiar 
Cenna netto 

(PLN) 
 

Stoisko kiermaszowe (plac parkingowy) 6 m
2
 150  

Stoisko kiermaszowe z dostępem do prądu (plac 
parkingowy) 

6 m
2
 

220  

Powierzchnia niezabudowana – plac komercyjny 3 m x 3 m 900  

Powierzchnia niezabudowana – plac komercyjny 5 m x 5 m 1 500  

Powierzchnia niezabudowana – plac komercyjny 5 m x 10 m 3 000  

Powierzchnia zabudowana (plac dla hodowców i 
klientów, namiot z podłogą z dostępem do prądu) 

5 m x 5 m 
2 500  

Powierzchnia niezabudowana przy parkingu VIP 5 m x 5 m 1 500  

Stoisko reklamowe w sektorze VIP 3 m x 3 m 5 000  
 

Adres siedziby firmy/zamieszkania: 
 
 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za stoisko w trakcie wydarzenia 
 
Imię i Nazwisko:  
................................................................................................................................. 
 
Tel. ....................................................     e-mail:...................................................... 
 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stadninę Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. z siedzibą w Wygodzie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu na potrzeby 
przeprowadzenia procesu zgłaszania stoisk wystawienniczych podczas wydarzenia „Janów Podlaski Auction 2018 – Pride of Poland”, a ponadto na cele sporządzenia dokumentów księgowych w związku z 
wystawianiem faktur VAT. Oświadczam także, że zostałem poinformowany przez Stadninę Koni Janów Podlaski o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, przy czym cofnięcie przeze 
mnie takiej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego Stadnina Koni Janów Podlaski dokonała przed wycofaniem.  

 
UWAGA !!! 
1. Informacja o wyborze stoiska, a  tym samym o wyrażeniu zgody na wystawienie się  zostanie przekazana wystawcom do dnia 03.08.2018 r. Jednocześnie zostanie przekazana informacja dotycząca płatności. 
2. Informujemy, że montaż stoisk może nastąpić (tylko w miejscu wskazanym przez Organizatora) dnia 12.08.2018 r. od godz. 9:00 (dopuszcza się możliwość wcześniejszego rozstawienia stoiska wyłącznie po uprzednim 

kontakcie telefonicznym z Organizatorem).  Demontaż tego samego dnia po ogłoszeniu zakończenia wydarzenia. Prosimy o nie zawieszanie materiałów reklamowych (np. plakaty, banery) poza swoim stoiskiem. 
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na stoiskach. W przypadku stoisk gastronomicznych, właściciele tych firm muszą spełniać wszystkie niezbędne wymagania sanitarno-higieniczne. 

3. Ze względów organizacyjnych, Wystawca zobowiązany jest do samodzielnego przygotowania stanowiska wystawienniczego według ustalonych potrzeb (Organizator nie zapewnia: stolików, krzeseł, namiotów itp.). 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia sprzedaży prowadzonej przez Wystawcę z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami. 

 

 

 
…………………………………….             ……………………………………. 

Data                  Czytelny podpis 

 
* UWAGA formularz zgłoszeniowy stoiska jest zgłoszeniem chęci wystawienia stoiska. Organizator nie gwarantuje, że zgłoszone stoisko zostanie wystawione w przypadku gdy 
 np. pojawi się więcej stoisk o tym samym asortymencie, bądź ilość zgłoszonych stoisk będzie przekraczała ilość miejsc przeznaczonych na stoiska. 
Organizator pozostawia sobie możliwość wyboru stoisk, którym wyda zgodę na wystawienie się. 
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