Targi Zoologiczne
„ANIMAL WROCLOVE”
20 października 2019
Stadion Wrocław Al. Śląska 1
Organizator – TRZEBNIAK TEAM Lilianna Trzebniak
ul. Kamieńskiego 55a/29, 51- 124 Wrocław
Konto: 11 1950 0001 2006 0257 6002 0002
www.targizoologiczne.pl
kontakt@targizoologiczne.pl

FORMULARZ

ZGŁOSZENIOWY – UMOWA z dnia ......………………

1. WYSTAWCA
Nazwa firmy
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

telefon

Miejscowość
NIP

e-mail

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:

2. REZERWOWANA POWIERZCHNIA / STOISKO NR ………………..

Stoisko zabudowane 4m2 4x............zł = ..............zł
Stoisko zabudowane 6m2 6x............zł = ..............zł
Stoisko zabudowane 8m2 8x............zł = ..............zł
Stoisko zabudowane powyżej 8m2
 Dostęp do prądu 230 V – 180 zł
 Fryz ( logo firmy) – 150 zł

 Stoisko niezabudowane 4m2 4x............zł = ..............zł
Stoisko niezabudowane 6m2 6x............zł = ..............zł
Stoisko niezabudowane 8m2 8x............zł = ..............zł
Stoisko niezabudowane powyżej 8m2
 Dostęp do prądu 230V – 180 zł

W cenie stoiska zabudowanego: boks, lada, 2 krzesła,
wykładzina dywanowa szara, 1 punkt świetlny na 4-6m2

W cenie stoiska niezabudowanego: 2 krzesła oraz
stolik

Razem opłata za stoisko

zł

3. WYPOSAŻENIE STOISKA I DODATKOWE USŁUGI WG DANYCH NA STR. 3
zł
4a. LOGA na stronie www.targizoologiczne.pl z linkiem przekierowującym

3 m-ce 450 zł
6 m-cy 650 zł
1 rok 900 zł

zł

4b. WYŚWIETLANIE LOGA NA WSZYSTKICH TV NA TERENIE TARGÓW

 199 zł

zł

5. INNE

Ulotkowanie przez nasze hostessy 300 zł
Ulotkowanie przez własne hostessy 300 zł

zł

6.WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenie udziału
udziału w
w Targach
Targach następuje
następujepopoprzesłaniu
przesłaniuskanu
skanu wypełnionego
wypełnionego Formularza
Formularza Zgłoszeniowego
Zgłoszeniowego -- Umowy
Umowy na adres:
kontakt@targizoologiczne.pl
kontakt@targizoologiczne.pl
Zaliczkę w wysokości 40% brutto określoną fakturą proforma należy wpłacić w terminie 7 dni od podpisania i przesłania
Zaliczkę w Pozostałą
wysokości
40%za
brutto
należy
wpłacić
7 dni od
formularza.
kwotę
udziałokreśloną
w Targachfakturą
należyproforma
uregulować
nie później
niżwdoterminie
dnia 01.10.2019
r. podpisania i przesłania
formularza.
Pozostałą
kwotę
za
udział
w
Targach
należy
uregulować
nie
później
niż
do
dnia
01.10.2019
Nie uregulowanie płatności w postaci zaliczki oraz pozostałej kwoty nie zwalnia od płatności za udział w r.Targach.
Zaakceptowanie
zawartych
poniższym
targow
Nie uregulowaniezapisow
płatności
w postaciwzaliczki
oraz regulaminie
pozostałej kwoty
nie zwalnia od płatności za udział w Targach.

Warunkiem uczestynictwa jest zaakceptowanie zapisow zawartych w poniższym regulaminie targów.

Regulamin dla wystawców i hodowców na Targach Zoologicznych ANIMAL WROCLOVE we Wrocławiu
w Klubie Biznesowym na Stadionie Wrocław przy Al. Śląskiej 1.
Organizatorem Targów Zoologicznych Animal Wroclove jest firma Trzebniak Team, zwana dalej ORGANIZATOREM.

1. Firmy, hodowcy oraz osoby wystawiające się na Targach Zoologicznych ANIMAL WROCLOVE przed wejściem na teren imprezy zobowiązani są
do zgłoszenia się do Organizatora lub jego przedstawicieli w celu wskazania miejsca wystawienniczego.
2. Stoiska można przygotowywać w sobotę 19 października 2019r od godz. 14:00 do godz. 20:00 oraz 20 października 2019r w niedzielę
od godz. 07:00 do godz.09:30. Stoisko musi być przygotowane do godz. 09:30 w dniu imprezy.
3. W dniu Targów w kasie w godz. 07:00 – 09:30 będą wydawane identyfikatory osobom obsługującym stoiska zgłoszonym wcześniej przez
Wystawców/Hodowców, uprawniające do wejścia i poruszania się po terenie Targów
4. Dojazd z parkingu targów pod bramę, którą Wystawca dostanie się na teren hali odbywa się po uprzednim zarejestrowaniu się u przedstawiciela
Organizatora i odebraniu przepustki.
5. Samochody po rozładowaniu muszą zostać niezwłocznie przestawione na parking pod rygorem odholowania.
6. Zabrania się blokowania dróg przeciwpożarowych i parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi.
7. Targi Zoologiczne ANIMAL WROCLOVE odbywają się w dniu 20.10.2019 w godz. 10:00 – 17:00.
Niedozwolone jest zdemontowanie oraz opuszczenie stoiska przez Wystawcę bez zgody i wiedzy Organizatora przed oficjalnym terminem
zamknięcia Targów. Samowolne zdemontowanie oraz opuszczenie stoiska będzie skutkowało nałożeniem kary umownej w wysokości
3000 zł na podstawie noty obciążeniowej.
8. Na terenie Targów Zoologicznych ANIMAL WROCLOVE zabrania się:
- używania tytoniu oraz papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- spożywania alkoholu, środków oraz substancji odurzających,
- wnoszenia substancji i przedmiotów niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych oraz
- przedmiotów prawnie zabronionych, w przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren imprezy wnosi lub posiada przy sobie
- niebezpieczne przedmioty Organizator powiadomi o tym fakcie Policję lub Straż Miejską,
- niszczenia urządzeń,
- śmiecenia
9. Wszystkie zwierzęta muszą posiadać ważne badania oraz szczepienia, weryfikowane przed wejściem na teren Targów po okazaniu książeczki
zdrowia.
10. Na terenie Targów psy muszą przebywać na smyczy, w klatkach lub transporterach.
11. Psy ras agresywnych, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu
ras psów uznawanych za agresywne” oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt muszą pozostać w kagańcu i
być trzymane na smyczy.
12. Psy chore, niezaszczepione oraz suki w czasie rui nie mogą przebywać na terenie Targów.
13. Za zachowanie i poniesione przez zwierzęta szkody odpowiadają ich opiekunowie. W przypadku opiekunów nieletnich za zachowanie i poniesione
przez zwierzęta szkody odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.
14. Osoby nieletnie mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
15. Opiekunowie zwierząt są zobowiązani do posprzątania nieczystości pozostawionych przez nie i umieszczenia ich w specjalnie wyznaczonych i
oznaczonych do tego celu pojemnikach.
16. Teren Targów jest przestrzenią publiczną, opiekunowie zwierząt są zobowiązani do poszanowania praw innych.
17. Należy bezwzględnie stosować się do uwag lub zaleceń Organizatora lub osób przez niego do tego uprawnionych.

7. KOSZTY FINALNE
Wylicza Biuro Targów

Zaliczka
Ogólna wartość
VAT
Brutto

Zł
Zł
Zł
Zł
Zł

Po zapoznaniu się z treścią „Regulaminu Targów” opracowanego przez Organizatora i załączonego do niniejszego
dokumentu oraz zamieszczonego na stronie www.targizoologiczne.pl w zakładce DLA WYSTAWCÓW przyjmujemy
zamieszczone w nim warunki uczestnictwa i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
Upoważniamy firmę TRZEBNIAK TEAM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

………………………………………….
Pieczątka i podpis Wystawcy

PRZYKŁADOWA ZABUDOWA PODSTAWOWA STOISKA

obrys ścian, wykładzina dywanowa szara, lada, dwa krzesła, oświetlenie - 1 punkt świetlny na 4-6m2, gniazdo
230V/10A
Wysokość boksu 238,2 cm
Wypełnienie lady:
- wysokość 88,2 cm
- szerokość 96,1 cm

Wymiary lady:
- wysokość 100 cm
- szerokość 100 cm
- głębokość 50 cm

a – szerokość; b – głębokość; h – wysokość

WYPOSAŻENIE DODATKOWE














1. Podest

a = 1 m; b = 0,5 lub 1 m; h = 0,50 , 0,75 , 1 m

..…. szt. x 80zł

zł

2. Gablota

a = 1 m; b = 0,5 lub 1 m; h = 0,50 , 0,75 , 1 m

…. szt. x 150zł

zł

3. Regał

a = 1 m; b = 0,5 lub 1 m; h = 2,5 m

…. szt. x 120zł

zł

4. Regał szklany/witryna

a = 1 m; b = 0,5 lub 1 m; h = 2,5 m

…. szt. x 180zł

zł

5. Lada

a = 1 m; b = 0,5 m; h = 0,75 , 1 m

…. szt. x 100zł

zł

6.Stolik

fi 70 cm

..…. szt. x 35zł

zł

..…. szt. x 10zł

zł

……. szt. x 10zł

zł

9. Lodówka

…. szt. x 100zł

zł

10. Stołek barowy

..…. szt. x 35zł

zł

..…. szt. x 25zł

zł

..…. szt. x 50zł

zł

7. Krzesło
8. Kosz na śmieci

11. Półka
12. Dodatkowy punkt świetlny

25 cm na 1 m

Razem koszt zamówionego wyposażenia

………………………………………….
Pieczątka i podpis Wystawcy

zł

