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Formularz zgłoszenia udziału 
KRAKÓW ART  EXPO 

Dwór w Tomaszowicach, ul. Krakowska 68, 32-085 Modlnica 03.05.2011 
Formularz czytelnie wypełniony prosimy przesłać mailem na adres: expo@dwor.pl  

lub faxem na numer +48 12 614 08 08 lub  
UMOWA POMIĘDZY ORGANIZATOREM A WYSTAWCĄ 

Organizator Targów: ZR Hotele i Restauracje w zabytkach ul. Jodłowa 13, 30-251, Kraków 
NIP: 677-004-25-52 

 

Wystawca   
 
 

 

Adres siedziby 
 
 
 

 

Telefon Kontaktowy 
 

 

E-mail 
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

NIP 
 

 

 
 

(A) Zamawiam moduł wystawienniczo-handlowy 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest moduł wystawienniczo-handlowy na Kraków Art 
Expo, które odbędzie się 03.05.2011r na terenie Dworu w Tomaszowicach 

2. Moduł wystawienniczo-handlowy to powierzchnia o wymiarach………………….., 
Bez doprowadzenia mediów (woda, energia elektryczna) do modułu. Do wyposażenia 
modułu należą:………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….... 
Oprócz wyżej wymienionych elementów, organizator zapewnia wpis na stronie internetowej 
Kraków Art Expo oraz na mapce i obsługę targową 

3. Wystawca zamawia u Organizatora moduł wystawienniczo-handlowy na Kraków Art Expo, 
który odbędzie się 03.05.2011 na terenie Dworu w Tomaszowicach, według poniżej podanej 
specyfikacji. 

4. Warunkiem udostępnienia modułu jest uiszczenie opłaty w wysokości………………. 
5. Cena za udostępnienie przez Organizatora zamówionej przez Wystawcę powierzchni została 

obliczona na podstawie rodzaju, oraz ilości zamówionych modułów. 
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Rodzaj 
modułu 

Opis modułu Ilość Cena 
netto 

Kwota 
netto 

Kwota 
brutto 

  
 
 

    
 

 
Opis działalności/twórczości Wystawcy 
Prosimy o krótki opis twórczości lub działalności Wystawcy. Opis zostanie umieszczony na stronie 
internetowej w spisie Wystawców. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

(B) Dodatkowe wyposażenie na stoisku 
 

1. Niniejszym, Wystawca zamawia u Organizatora dodatkowe wyposażenie w ilości i cenie 
wyszczególnionych poniżej. 

2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Wystawcy dodatkowego wyposażenia 
wystawienniczo-handlowego na Kraków Art  Expo po uiszczeniu przez Wystawcę opłaty 
określonej w punkcie (B)3. 

 
Nazwa Ilość Cena Kwota netto Kwota brutto 

Instalacja 
elektryczna (1 
gniazdko) 

 24,39pln+23% VAT= 30pln   

Sztaluga  24,39pln + 23%VAT= 30pln 
 

  

Stolik   24,39pln + 23%VAT= 30pln 
 

  

Krzesło  8,13pln + 23%VAT= 10pln 
 

  

  
3. Opłata za dodatkowe wyposażenie modułu wystawienniczo-handlowego 

wynosi………………………………………………………………………. 
 

(C)  Nocleg 
 

1. Niniejszym Wystawca zamawia nocleg według poniżej określonej specyfikacji 

 

Rodzaj pokoju Ilość 
pokoi 

Cena (nocleg + 
śniadanie) 

Ilość dób 
hotelowych  

Termin 
rezerwacji 

Kwota 
brutto 

Jednoosobowy  150pln    

Dwuosobowy  200pln    
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2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Wystawcy noclegu wedle wyżej określonej 

specyfikacji po uiszczeniu przez Wystawcę 100% wartości rezerwacji. 
3. Łączna kwota do zapłaty za nocleg wynosi:………………………………………………………… 

 

(D) Podsumowanie 
 

1. Za udostępnienie modułu wystawienniczo-handlowego na Kraków Art Expo zgodnie z 
punktami (A),(B) i (C) Wystawca zobowiązuje się wnieść opłatę………………………………… 
Zgodnie z poniżej wyszczególnionym podsumowaniem, w terminie 7 dni od daty podpisania 
niniejszego Formularza, na konto Organizatora 57 2490 0005 0000 4530 7359 2665. 
Organizator wystawi fakturę VAT nie później niż w 7 dni od daty wpływu środków 
pieniężnych. 

2. Potwierdzenie przelewu na konto Organizatora jest załącznikiem do tego Formularza. 
3. Do cen netto doliczony będzie podatek VAT według stawek obowiązujących w 2011 r. 

 
 

Podsumowanie Kwota netto Kwota brutto 

Punkt (A)   

Punkt (B)   

Punkt (C)   

RAZEM (A+B+C)   

 
4. Wystawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Kraków Art Expo, stanowiącym załącznik 

do niniejszego Formularza i Formularzem zgłoszenia udziału stanowiącym Umowę pomiędzy 
Organizatorem a Wystawcą, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 
 
………………………………………                                                          …………………………………………………. 
Data                                                                                                Podpis Wystawcy 
 
 
 
……………………………………… 
Podpis Organizatora 
 


