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MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. 
POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. 
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland  
tel +48/61/ 869 26 00, 691 026 745 , 869 23 40 
fax +48/61/ 869 29 53 
e-mail: bakepol@mtp.pl; www.bakepol.pl 
Konto / Bank account:  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o/Poznań                                                                                                               
Nr konta: 38 102040270000110204242962 
IBAN: PL 46 102040270000140210929075, SWIFT: BPKOPLPW 
Podatnik VAT czynny / Active VAT Payer, NIP / Tax ID: 777-00-00-488  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu / Poznan District Court  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / 8th Division of National Court Register 
KRS / Registered number: 0000202703 
Kapitał zakładowy / Share capital: 42 310 200,00 PLN 
 

 
 
 

 
Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego 

Baking and Confectionery Industry Fair  

 
                   Lublin, 9-12.09.2017

 
 

ZGŁOSZENIE WYSTAWCY                                                             termin nadsyłania zgłoszeń:   
EXHIBITOR APPLICATION                                                                       application deadline:              15.01.2017# 
# Zgłoszenia dokonane po tym terminie będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej. /  
Applications submitted after application deadline shall be considered provided exhibition space is still available. 

 
 
Niniejszy formularz A0 wypełnia i podpisuje Wystawca, jeżeli zgłoszenia uczestnictwa w targach dokonał na formularzu A1 inny podmiot. 
Zgłoszenie Wystawcy powinno być dokonane w tym samym terminie w jakim nadesłano formularz zgłoszenia uczestnictwa A1. 
The present A0 form shall be filled in and signed by an Exhibitor in case another entity applied for the participation in the trade fair on A1 form. 
Exhibitor application shall be submitted at the same time as application form A1. 

 
Oświadczamy, że będziemy Wystawcą targów, w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz zamówieniem powierzchni przez firmę:  
 
……………………………………… ..……………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
(podać nazwę Zgłaszającego z formularza A1) 
 
Hereby we declare that we will be an exhibitor of the trade fair in accordance to the participant application and the exhibition space order made by 
the company: 
……………………………………… ..……………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
(Orderer name from A1 form) 
 
 

Dane Wystawcy / Exhibitor details: 
Firma (pełna nazwa ) / Company (full name): 

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: 

Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: 

E-mail: Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż wyżej podany) / Address for organizational issues (if 
different): 

Internet: 

Właściciel lub dyrektor firmy (imię i nazwisko, stanowisko) / Owner or manager of 
company (name, position): 

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon , e-mail) / Contact person (name, mobile phone, 
e-mail): 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) nr /  Company registration no: 
Data i miejsce/ date and place: 

NIP / TAX ID / EU VAT ID: 

Informacje o Wystawcy / Information about Exhibitor  
(właściwe zakreślić / mark where applicable) 

�    producent / manufacturer �     firma handlowa / trader �    inne / others 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną :   
According to Act on Electronic Service Providing of 18th July 2002, published in Journal of Laws no 144 item 1204 : 
1.Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wyżej wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, tel.komórkowy) informacji handlowych Międzynarodowych Targów 
Poznańskich sp. z o.o.  
  I hereby declare my consent to receive Poznań International Fair Ltd own marketing information sent to the a/m e-mail address and mobile phone. 

TAK/YES 
� 

NIE/NO 
� 

2.Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wyżej wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, tel.komórkowy) informacji handlowych podmiotów współpracujących z 
Międzynarodowymi  Targami Poznańskimi sp. z o.o., przesyłanych przez MTP na ich zlecenie. 
 I hereby declare my consent to receive marketing information of the companies cooperating with Poznań International Fair Ltd and sent by Poznań International Fair Ltd at their order, to 
the a/m e-mail address and mobile  

TAK/YES 
� 

NIE/NO 
� 

 

Podpisując niniejsze zgłoszenie akceptujemy jako obowiązujące nas: Regulamin 
dla Uczestników targów, przepisy techniczne i przeciwpożarowe, postanowienia 
szczegółowe oraz warunki uczestnictwa* 
* REGULAMIN, PRZEPISY, POSTANOWIENIA i WARUNKI są dostępne na stronie internetowej 
www.bakepol.pl.  Na życzenie zostaną wysłane drogą pocztową.  
 
 

By signing the present application form we declare to comply with the following: 
Regulations for Participants of Fair, Technical and Fire Safety regulations, Specific 
Provisions and Therms of Participation* 
* REGULATIONS, PROVISIONS and TERMS are available on the website www.bakepol.pl/en  on request 
regulations, provisions and terms  will be send by post. 

 

 
 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Miejsce i data / Place and date  

_________________________________________ 
Pieczęć Wystawcy / Exhibitor’s  stamp 

_________________________________________ 
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wystawcy 
Signature of person authorized to Exhibitor’s representation  

 
 


