E

ZAMÓWIENIE DODATKOWE/ADDITIONAL ORDER
Ostateczny termin zgłoszenia do 12 sierpnia 2022 r.
Deadline for applications is 12 August 2022.

ZGŁOSZENIE WCZEŚNIEJSZEGO MONTAŻU (16-18.09.2022)
ORDER FOR EARLIER STAND ASSEMBLY (16-18.09.2022)

XXIII MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 2022 ● XXIII INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITION AGRO SHOW 2022

PEŁNA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIBITOR

ZGŁASZAM WCZEŚNIEJSZY MONTAŻ W DNIU (BEZ DODATKOWEJ OPŁATY:)
I ORDER EARLIER STAND ASSEMBLY ON (WITHOUT ADDITIONAL CHARGE):
17.09.2022 (sobota/Saturday)

16.09.2022 (piątek/Friday)

18.09.2022 (niedziela/Sunday)

Do zgłoszenia należy dołączyć formularz A6/Please attach A6 form to this order.
Osoba do kontaktu na terenie wystawy /Contact person at the Exhibition area
imię i nazwisko/forename and surname

bezpośredni e-mail/direct e-mail address

bezpośredni telefon/direct phone number

ZAMAWIAM INDYWIDUALNĄ OCHRONĘ STOISKA/I ORDER INDIVIDUAL STAND PROTECTION:
Indywidualna ochrona stoiska w okresie 16-18 września 2022 r. polega na dozorze przez umundurowanego pracownika ochrony. Dozór wykonywany
będzie od godz. 18:00 (po opuszczeniu stoiska przez Wystawców) do godz. 9:00 (do przybycia personelu Wystawcy).
Individual protection of the Stand during the period 16-18 September 2022 means protection of the Stand by a uniformed security worker.
The Stand will be protected from 6 p.m. (after the Exhibitors have left the Stand) to 9 a.m. (until arrival of the Exhibitor's personnel).

z 16 na 17 września (piątek/sobota)

from 16 to 17 September (Friday/Saturday)

cena/price 1100 PLN + VAT

z 17 na 18 września (sobota/niedziela)

from 17 to 18 September (Saturday/Sunday)

cena/price 1100 PLN + VAT

z 18 na 19 września (niedziela/poniedziałek)

from 18 to 19 September (Sunday/Monday)

cena/price 1100 PLN + VAT

W przypadku zgłoszenia po 12 sierpnia 2022 r., cena wynosi 1350 PLN + VAT za noc/if ordering after 12 August 2022 the price is 1350 PLN + VAT.
Zamówienia dokonywane na terenie wystawy będą realizowane tylko w przypadku, gdy będzie taka możliwość/Orders made in the exhibition area will be realized
only if possible.

WYNAJEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO/POWER GENERATOR RENTING*
Jesteśmy zainteresowani wynajmem agregatu prądotwórczego/We are intrested in renting power generator:
w godzinach/by the hour: od/from

do/to

16 września (piątek)

16 September (Friday)

moc agregatu/power factor:

kW

17 września (sobota)

17 September (Saturday)

moc agregatu/power factor:

kW

18 września (niedziela)

18 September (Sunday)

moc agregatu/power factor:

kW

JESTEM ZAINTERESOWANY ZAMÓWIENIEM USŁUG SPEDYCYJNYCH/I AM INTRESTED IN SPEDITION SERVICES:*
16.09.2022

17.09.2022

18.09.2022

dźwig/crane

godz./h

dźwig/crane

godz./h

dźwig/crane

godz./h

wózek/forklift

godz./h

wózek/forklift

godz./h

wózek/forklift

godz./h

ciągnik/tractor

godz./h

ciągnik/tractor

godz./h

ciągnik/tractor

godz./h

* Cena ustalana indywidualnie/Price will be determined individually
* Dni i godziny zawarte w zgłoszeniu służą wyłącznie orientacji w zapotrzebowaniu Wystawców i nie są podstawą do rezerwacji.
Szczegółowe warunki zostaną ustalone w drodze kontaktu Organizatora z Wystawcą
* Days and hours specified in the application serve only as an indication of the Exhibitors requirement and they are not subject for reservation.
Details of lease will be established individually.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu Wystaw oraz innych regulaminów w nim wymienionych, zobowiązujemy się stosować do ich
postanowień.
We confirm that we have acquainted ourselves with the Exhibition Regulations and other regulations contained herein; we undertake to observe them.

data/date

pieczęć firmowa/company's stamp

pieczęć imienna i podpis/y/stamp and signature(s)

Bez podpisów zgłoszenie nieważne, wymagane pieczęcie. The application without signatures is invalid, stamps required.

