
                                                                                                                                                                                                   

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 02.10.2020 r. 

ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin, tel. +48 81 458-15-47 fax +48 81 458 15 02, e-mail: j.kurkiewicz@targi.lublin.pl 
 

SWIFT: PKOPPLPW 
Nr konta: PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280 
SWIFT: WBKPPLPP 
Nr konta: PL 80 1090 2688 0000 0001 0728 2338 
 

 

 

Pełna nazwa firmy Wystawcy (do faktury VAT ): 
 

Ulica i numer domu 
 

Kod pocztowy  Miasto  Kraj  

Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego działalność gospodarczą (wymagana kopia w/w dokumentu)  REGON: 

NIP: 
 

 
Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na podany poniżej adres e-mail 

 
.................................................................... 

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, nr tel., e-mail)  

ZAMAWIAMY (ceny nie zawierają podatku VAT)  

Rodzaj punktu i lokalizacja Cena [zł/mb] Powierzchnia [mb] Wartość [zł] 

STOISKO O GŁĘBOKOŚCI DO 2 METRÓW (Minimalna wielkość stoiska 2 metry bieżące) 

W
 H

A
L

I 

wózki z żywnością (np. wata cukrowa, popcorn, sorbety, lody, lemoniada, itp.) 430zł/mb ………… mb  

kawowo-herbaciany 430zł/mb ………… mb  

typu fast food i związane z przygotowywaniem żywności na stoisku 
(np. hot-dog, gofry, zapiekanki, naleśniki, grill, itp.) 

450zł/mb ………… mb  

STOISKO O GŁĘBOKOŚCI OD 2 DO 4 METRÓW (Minimalna wielkość stoiska 2 metry bieżące) 

W
 H

A
L

I 

wózki z żywnością (np. wata cukrowa, popcorn, sorbety, lody, lemoniada, itp.) 450zł/mb ………… mb  

kawowo-herbaciany 450zł/mb ………… mb  

typu fast food i związane z przygotowywaniem żywności na stoisku 
(np. hot-dog, gofry, zapiekanki, naleśniki, grill, itp.) 

500 /mb ………… mb  

STOISKO O GŁĘBOKOŚCI OD 2 DO 4 METRÓW (Minimalna wielkość stoiska 2 metry bieżące) 

N
A

 T
E

R
E

N
IE

 
Z

E
W

N
Ę

T
R

Z
N

Y
M

 wózki z żywnością (np. wata cukrowa, popcorn, sorbety, lody, lemoniada, itp.) 340zł/mb ………… mb  

kawowo-herbaciany 340zł/mb   

typu fast food i związane z przygotowywaniem żywności na stoisku 
(np. hot-dog, gofry, zapiekanki, naleśniki, grill, itp.) 

450zł/mb ………… mb  

food truck 1500  ………… mb  

Ceny nie zawierają podatku VAT Suma netto [zł]  

 

Asortyment 

 

 

 

Liczba osób obsługujących stoisko  

 
 

Podpisując niniejsze ZGŁOSZENIE UDZIAŁU akceptujemy regulamin targów, warunki uczestnictwa i postanowienia szczegółowe. Do ZGŁOSZENIA UDZIAŁU dołączamy kopię przelewu*, 
dowodu wpłaty* pierwszej raty w wysokości 50% na konto Targów Lublin S.A. SWIFT: PKOPPLPW, nr konta PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280 lub SWIFT: WBK PPLPP, nr konta  PL 
80 1090 2688 0000 0001 0728 2338. Zobowiązujemy się do uzupełnienia pozostałej należności najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem targów. 

.Suma z formularzy (netto)  

ZH WD A C Razem netto 
Razem brutto (+23% 

VAT) 

      

 

 UWAGA !  
Brak pieczęci i podpisu uniemożliwia 

realizację zamówienia 

 

Pieczęć firmy Wystawcy Data, pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący 

 

Formularz ZG  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU GASTRONOMII 
Nr  



                                                                                                                                                                                                   

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 02.10.2020 r. 

ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin, tel. +48 81 458-15-47 fax +48 81 458 15 02, e-mail: j.kurkiewicz@targi.lublin.pl 
 

SWIFT: PKOPPLPW 
Nr konta: PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280 
SWIFT: WBKPPLPP 
Nr konta: PL 80 1090 2688 0000 0001 0728 2338 
 

 

 

Formularz ODO                                     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia. 

 

 

 UWAGA !  
Brak pieczęci i podpisu uniemożliwia 

realizację zamówienia 

 

Pieczęć firmy Wystawcy Data, pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący 

 
 
 
 
 

 

Zgoda marketingowa 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A., 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest 
marketing bezpośredni. 
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia 
sprzeciwu. 
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie 
otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej / reklamy kontekstowej. 
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych. 
 
 

 UWAGA !  
Brak pieczęci i podpisu uniemożliwia 

realizację zamówienia 

 

Pieczęć firmy Wystawcy Data, pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący 

 
 



                                                                                                                                                                                                   

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 02.10.2020 r. 

ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin, tel. +48 81 458-15-47 fax +48 81 458 15 02, e-mail: j.kurkiewicz@targi.lublin.pl 
 

SWIFT: PKOPPLPW 
Nr konta: PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280 
SWIFT: WBKPPLPP 
Nr konta: PL 80 1090 2688 0000 0001 0728 2338 
 

 

 

 

Formularz 
WD/UT 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE I USŁUGI TECHNICZNE 

ZAMAWIAMY (ceny bez VAT)  

Ograniczona ilość elementów, realizacja usługi zależy od ich dostępności i kolejności zgłoszeń. 

WD WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Symbol 
Element wyposażenia  

wymiary.: szerokość x głębokość x wysokość 
Cena [zł] 

 

Ilość 
[szt.] 

 

Wartość 
[zł] 

 

K dodatkowe krzesło 25   

KB krzesło barowe 65   

ST stolik okrągły (wys. 72 cm, śr. 80 cm) 45   

DST stół prostokątny z tworzywa (183x76x73) 65   

STB stolik barowy (wys.120 cm, śr. 60 cm) 80   

LO Lodówka 45l. 150   

ZT* zlewozmywak z termą 280   

SK szafka kuchenna mała 70   

CB czajnik bezprzewodowy 50   

WP1 wykładzina podłogowa standardowa [m2] 20/m2   

Suma netto [zł]  

*bez podłączenia wodno – kanalizacyjnego 

 

UT USŁUGI TECHNICZNE 

A PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 
Cena 
[zł] 

Ilość 
[szt.] 

Wartość 
[zł] 

PP1 
podłączenie prądu 230V (1x16A) w hali 
 

150   

PP2 
podłączenie prądu 230V (1x16A) na terenie 
otwartym  

175   

V1 
gniazdo 400V do 9 kW (3x16A) w hali / do 18 
kW (3x32A)/ do 36 kW (3x63A) 

300/ 500/ 
700 

  

PP 24H 
Podłączenie prądu 230V (1x16A) w hali 
działającego 24h 

250   

V2 
gniazdo 400V do 9 kW (3x16A) na terenie / do 
18 kW (3x32A)/ do 36 kW (3x63A) 

350/ 550/ 
750 

  

Suma netto [zł]  

C 
INSTALACJA WODOCIĄGOWO-

KANALIZACYJNA 
Cena [zł] 

Ilość 
[szt.] 

Wartość 
[zł] 

IWK instalacja wodociągowo-kanalizacyjna 300   

Suma netto [zł]  

 

 

 

 

 

 

 UWAGA !  
Brak pieczęci i podpisu uniemożliwia 

realizację zamówienia 

 

Pieczęć firmy Wystawcy Data, pieczątka imienna i podpis prawnie wiążący 

 


