
BAKEPOL 2017 + POLAGRA-TECH 2018  FORMULARZ / FORM  A1/1 

 

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 99 
e-mail: bakepol@mtp.pl; www.bakepol.pl; polagra-tech@,tp.pl; www.polagra-tech.pl 
Konto / Bank account: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o/Poznań 
Nr konta PLN: 38 102040270000110204242962 
Nr konta EUR (IBAN): PL 46 102040270000140210929075, SWIFT: BPKOPLPW  
Płatnik VAT czynny / Active VAT Payer, NIP / Tax ID: 777-00-00-488  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu / Poznan District Court  
Wydział VIII 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 
Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych 

Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych 
Bakery and Confectionery Technologies Exhibition 

Poznań, jesień / autum 20181)  

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA na targi BAKEPOL 2017 i POLAGRA-TECH 2018                   termin nadsyłania zgłoszeń  
APPLICATION FORM – BAKEPOL 2017 and POLAGRA-TECH 2018                   application deadline 1 5 . 0 1 . 2 0 1 7  

 

Firma Zgłaszającego (pełna nazwa) / Applicant’s company (full name): 

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

Kraj / Country: Telefon / Phone: Fax: E-mail: 

Internet: 
Adres korespondencyjny dot. targów (jeśli inny) / Address for organizational issues (if different): Właściciel firmy lub Dyrektor Naczelny/Owner or General Manager: 

Osoba decyzyjna w sprawach targów (imię i nazwisko, stanowisko) / Person in charge of fair organization (name, position): Osoba kontaktowa (telefon komórkowy)/ Contact person (mobile): 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej – nr /Company registration no:  

Data i miejsce wpisu / Date and place: 

NIP / Tax ID / EU VAT ID  :  
 

Informacje o Zgłaszającym / Information about Applicant: 
(właściwe zakreślić / mark where applicable)  

�      Producent / Manufacturer  �      Handlowiec / 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 
� 

Międzynarodowa korporacja / przedsiębiorca (podmiot zajmujący się produkcją lub dostawą produktów na terenie więcej niż jednego kraju) 
Multinational company (a corporation or enterprise that manages production or delivers services In more than one country) 

TAK/YES 
� 

NIE/NO 
� 

ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ WYSTAWIENNICZĄ: / WE ORDER EXHIBITION SPACE AS FOLLOWS 

BAKEPOL 2017:                  ….……... m2  (szeregowe �, narożne �, półwyspowe �, wyspowe �)   

POLAGRA-TECH 2018:       …..….… m2   (szeregowe �, narożne �, półwyspowe �, wyspowe �)     

Rodzaj powierzchni 
Kind of space 

Ceny netto do / 
Price until 

15.01.2017 
włącznie / inclusive 

Ceny netto od / Price 
from 16.01.2017 

do / until 15.05.2017  
włącznie / inclusive 

Ceny netto po / 
Price after 
15.05.2017 

Uwagi / Note 

PAKIET UCZESTNICTWA – powierzchnia niezabudowana w pawilonie 
PARTICIPATION PACKAGE – indoors, raw space (without a booth) 
Ceny pakietu uczestnictwa obejmują – najem 1 m²  powierzchni na targach  BAKEPOL 2017 i    
1 m²  powierzchni na    targach  POLAGRA-TECH 2018. 
The price for the participation package includes – the rent for 1 m²  of space at BAKEPOL 2017 
and 1 m²  of space at  POLAGRA-TECH 2018 

430 PLN 500 PLN 560 PLN 

Dla takiego samego metrażu powierzchni zamówionej na targi  
BAKEPOL 2017 i POLAGRA-TECH 2018 

For the same size space ordered at  
BAKEPOL 2017 and POLAGRA-TECH 2018 

Każdy dodatkowy 1m² do ww. powierzchni na targi BAKEPOL 2017 
Each additional 1m² to the above mentioned space at BAKEPOL 2017  

150 PLN/ m² 

Dla powierzchni zamówionej na targi BAKEPOL ponad metraż 
wspólny dla targów BAKEPOL 2017  i POLAGRA-TECH 2018 

For space ordered at BAKEPOL exceeding the same size space 
for BAKEPOL 2017 and POLAGRA-TECH 2018  

Każdy dodatkowy 1m² do ww. powierzchni na targi POLAGRA-TECH 2018 
Each additional 1m² to the above mentioned space at POLAGRA-TECH 2018  

330 PLN/ m² 

Dla powierzchni zamówionej na targi POLAGRA-TECH 2018 
ponad metraż wspólny dla targów BAKEPOL 2017 i POLAGRA-

TECH 2018 
For space ordered at POLAGRA-TECH 2018 exceeding the 

same size space for BAKEPOL 2017 and POLAGRA-TECH 2018 

PAKIET UCZESTNICTWA – powierzchnia niezabudowana na terenie otwartym  
PARTICIPATION PACKAGE – outdoors, raw space (without a booth) 
Ceny pakietu uczestnictwa obejmują – najem 1 m²  powierzchni na targach  BAKEPOL 2017 i    
1 m²  powierzchni na targach  POLAGRA-TECH 2018 
The price for the participation package includes – the rent for 1 m²  of space at BAKEPOL 2017 
and 1 m²  of space  at POLAGRA-TECH 2018. 

300 PLN 360 PLN 430 PLN  

Dla takiego samego metrażu powierzchni zamówionej na targi  
BAKEPOL 2017 i POLAGRA-TECH 2018  

For the same size space ordered at  
BAKEPOL 2017 and POLAGRA-TECH 2018 

Każdy dodatkowy 1m² do ww. powierzchni na targi BAKEPOL 2017 
Each additional 1m² to the above mentioned space at BAKEPOL 2017 

100 PLN 

Dla powierzchni zamówionej na targi BAKEPOL 2017 ponad 
metraż wspólny dla targów BAKEPOL 2017 i POLAGRA-TECH 

2018 
For space ordered at BAKEPOL 2017 exceeding the same size 

space for BAKEPOL 2017 and POLAGRA-TECH 2018 

Każdy dodatkowy 1m² do ww. powierzchni na targi POLAGRA-TECH 2018 
Each additional 1m² to the above mentioned space at POLAGRA-TECH 2018 

200 PLN 

Dla powierzchni zamówionej na targi POLAGRA-TECH 2018 
ponad metraż wspólny dla targów BAKEPOL 2017 i POLAGRA-

TECH 2018 
For space ordered at POLAGRA-TECH 2018 exceeding the 

same size space for BAKEPOL 2017 and POLAGRA-TECH 2018 
 

1) MTP zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu targów POLAGRA-TECH 2018. O ewentualnej zmianie wystawcy zostaną powiadomieni w terminie późniejszym./ PIF reserves the right to change the dates of POLAGRA-TECH 2018. The exhibitors will be informed of any changes in due 
time 
2) Ceny nie obejmują podatku od towarów i usług / The prices do not include VAT.  

3) Postanowienia Szczegółowe dla targów POLAGRA-TECH 2018 podane zostaną w terminie późniejszym /  3) Specific Provisions for POLAGRA-TECH 2018 will be announced later. 

Deklarujemy dokonanie opłat rejestracyjnych w wysokościach zaznaczonych poniżej / We commit to make the payment of registration fee in the amount marked below: 

BAKEPOL 2017 � ** 995 PLN netto * OPŁATA REJESTRACYJNA / REGISTRATION FEE „STANDARD”***  � ** 1860 PLN netto* OPŁATA REJESTRACYJNA / REGISTRATION FEE    „PREMIUM”  

POLAGRA-TECH 2018 � ** 995 PLN netto * OPŁATA REJESTRACYJNA / REGISTRATION FEE   „STANDARD”***  � **  1860 PLN netto * OPŁATA REJESTRACYJNA / REGISTRATION FEE    „PREMIUM” 
 ** Proszę wybrać wysokość opłaty i zaznaczyć  poprzez postawienie X w kratce. Wysokość opłaty jest uzależniona od wybranego pakietu świadczeń. / Please choose appropriate fee and mark X in the blank. The price depends on package of services chosen by the applicant. 
*** Wykaz świadczeń objętych opłatą rejestracyjną, w zależności od zadeklarowanej wysokości, jest określony w załączniku do niniejszego formularza (A1)./ Services covered by the exhibitor application fee (depending on the selected option) have been listed in the appendix hereto (A1).  
Branża (MTP lokalizują ekspozycje wystawców w układzie branżowym. Prosimy o podanie wyłącznie jednej branży na podstawie Zakresu tematycznego targów)  
Branch (PIF allocates space by branches. Please indicate only one branch acc. to Scope) 
Numer branży / Branch number :  .......................... ...   Nazwa branży / Name of the branch:.......................................................................................................................................................................................... 

Życzenia dot. lokalizacji spełniane w miarę możliwości MTP  
Location requirements to be fulfilled by PIF if possible  

Dane o największym eksponacie /  
Dimensions of the biggest item 

Długość m (Length in m) Szerokość m (Width in m) Wysokość m (Height in m) Obciążenie w kg/m2 (Max. weight in kg/m2) 

Podpisując niniejsze Zgłoszenie Uczestnictwa akceptujemy jako obowiązujące nas: REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW****, PRZEPISY TECHNICZNE I 
PRZECIWPOŻAROWE**, POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE**** ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA.  
Oświadczamy, że usługa świadczona jest na rzecz firmy wystawcy w miejscu siedziby firmy. 
**** REGULAMIN, PRZEPISY i POSTANOWIENIA są dostępne na stronie internetowej www.bakepol.pl.   
Na życzenie Wystawcy 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 TERMS OF THE FAIR PARTICIPATION****.      
We hereby declare, that the service is provided for exhibitor’s company in company headquarters. 
**** REGULATIONS and PROVISIONS are available on the website www.bakepol.pl/en on Exhibitors’ request regulations, provisions and terms will be send by  
 

____________________________        ____________________________________             _________________________________________________                              
Miejsce i data / Place and date of signing                           Pieczęć Zgłaszającego / Applicant’s stamp                                      Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zgłaszającego/Signature of person authorised to Applicant’s representation  


