
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 współuczestnictwa w  stoisku Izby na targach 

TRANSBALTICA 2016 – WILNO – Litwa 
 Targi towarzyszące: BALTTECHNIKA i MECHANIKA 

oraz misji gospodarczej 
17-20 maja 2016r. 

 

 

Pełna nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………...……….…….………………….……. 
 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

Osoba do kontaktu: …………………………….…………..………..….tel. ……………………………….…e-mail ……..…………………….………….…. 

POZYCJA NETTO ILOŚĆ 
WARTOŚĆ 

NETTO 

WYSTAWCA + UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ ( 2 osoby) 
 powierzchnia wystawiennicza 6m² z zapleczem (czajnik, lodówka, naczynia,) 

 stolik + 3 krzesła, przyłącze prądu, oświetlenie stoiska 

 obsługa techniczna stoiska oraz codzienne sprzątanie 

 trzy noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym 

- udział w Bankiecie Targowym 

 przejazd komfortowym autokarem (w dwie strony oraz codzienne dojazdy) 

 zaaranżowane spotkania z przedsiębiorcami litewskimi na stoisku Izby 

 spotkania bilateralne z członkami GELPA 

 zwiedzanie fabryki lokomotyw DEPAS w Wilnie 

 zwiedzanie dworca kolejowego w Wilnie 
 wpis do elektronicznego katalogu targowego 

 wspólny wieczór (kolacja z gośćmi) 

 program towarzyszący (zwiedzanie z przewodnikiem) 

 ubezpieczenie 

4.800   

Opłata rejestracyjna dla wystawców (obligatoryjna)   490   

Udział osoby dodatkowej  jako wystawca (dla wystawców) 1.620   

UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ (1 osoba) 
 przejazd komfortowym autokarem (w dwie strony oraz codzienne dojazdy) 

 trzy noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym 

 spotkania bilateralne z członkami GELPA 

 zwiedzanie fabryki lokomotyw DEPAS w Wilnie 

 zwiedzanie dworca kolejowego w Wilnie 
 wspólny wieczór (kolacja z gośćmi) 

 program towarzyszący (zwiedzanie z przewodnikiem) 

 ubezpieczenie 

1.960   

Razem wartość netto:    

VAT (23%)  

Wartość brutto:  

- Kartę zgłoszenia należy przesyłać do dnia 5 kwietnia  2016r. 

- Płatność w terminie 14 dni od daty przesłania karty zgłoszenia. 

- Przesłanie karty-zgłoszenia stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty wynikającej z karty zgłoszenia. 

W przypadku rezygnacji z udziału: 

  nie później niż 25 dni przed rozpoczęciem targów – zobowiązujemy się uiścić 60% wartości zgłoszenia na konto organizatora 

  w terminie późniejszym niż 15 dni przed rozpoczęciem targów – zobowiązujemy się uiścić 100% wartości zgłoszenia 

  Rezygnacja zostanie uznana jeżeli zostanie przekazana wyłącznie w formie pisemnej 

Kwotę wynikającą z karty zgłoszenia należ wpłacić na konto organizatora: 

POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI 

ING Bank Śląski O/Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499 

AKCEPTUJEMY I WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT BEZ NASZEGO PODPISU 

 

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

               PIECZĘĆ FIRMY, DATA                                                                                                             podpis PREZES / WŁAŚCICIEL 

 

 

Kontakt:          Zbigniew Wiśniewski     tel:  508-500-995    e-mail:  z.wisniewski@izbakolei.pl 

                        Anna Modrzejewska     tel:  501-797-551    e-mail:  a.modrzejewska@izbakolei.pl 
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