
DANE REALIZATORA

1. Przestrzegania Regulaminu Wystawy oraz “Przepisów technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie MTP sp. z o.o.".

2. Przesłania w formie elektronicznej Organizatorowi do akceptacji nie później niż do projektów architektonicznych i instalacji technicznych wykonywanych stoisk.

3. Przeprowadzenia prac montażowych w terminach określonych w Regulaminie Wystawy tj. 6-8.09.2015, w godz. 7:00 - 24:00, 9.09.2015 w godz. 8:00 - 22:00 i prac

demontażowych w dniu 12.09.2015 w godz. 18.00 - 24.00 w dniu 13.09.2015 w godz 7:00 - 24:00, natomiast w dniu 14.09.2015 w godz 7:00 - 16:00.

4. Zakończenia wszelkich “brudnych” prac montażowych (szlifowanie, cięcie itp.) do dnia 8.09.2015 do godz. 15:00 - Regulamin Wystawy CEDE 2015 pkt 7.1.

5. Przestrzegania wymienionych w pkt 3 godzin pracy pawilonów wystawienniczych.

6. Pokrycia kosztów związanych z pozaregulaminowym czasem pracy pawilonów wystawienniczych (przedłużenie prac montażowych z winy realizatora).

Koszt - zgodnie z cennikiem na stronie www.cede.pl za każdą rozpoczętą, dodatkową godzinę pracy pawilonu.

20 lipca 2015 r.

Prosimy o wystawienie identyfikatorów na czas montażu i demontażu dla następujących pracowników naszej firmy:
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Z chwilą złożenia zamówienia Realizator zabudowy stoiska zobowiązuje się do pełnego przyjęcia warunków uczestnictwa wynikających z Regulaminu Wystawy,
“Przepisów technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie MTP sp. z o.o." oraz niniejszego odcinka. Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane
w trakcie trwania wystawy.

Nazwa firmy:

Ulica: Kod i miejscowość:

Telefon:

E-mail:

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail, fax)

Fax:

NIP:

Wpis do KRS / ewidencji przedsiębiorców (prosimy o załączenie aktualnego wypisu z KRS / ewidencji przedsiębiorców)

nr: data: gdzie:

Pawilon:

Pawilon:

Pawilon:

Pawilon:

Pawilon:

Wystawca:

Wystawca:

Wystawca:

Wystawca:

Wystawca:

Stoisko Nr:

Stoisko Nr:

Stoisko Nr:

Stoisko Nr:

Stoisko Nr:

Pow. stoiska w m :2

Pow. stoiska w m :2

Pow. stoiska w m :2

Pow. stoiska w m :2

Pow. stoiska w m :2

WYKAZ REALIZOWANYCH STOISK

IDENTYFIKATORY MONTAŻOWE (Proszę podać imiona i nazwiska pracowników)

MONTAŻOWE KARTY WJAZDU NA TEREN MTP (Proszę podać numery rejestracyjne samochodów)

ZGŁOSZENIE REALIZATORA ZABUDOWY INDYWIDUALNEJ STOISKA
termin nadesłania formularza: do 20.07.2015

Nr ref. Wystawcy.

,
: ax:

-mail: @
www.

EXACTUS sp.j.
90-418 Łódź Al. Kościuszki 17, 1p.
telefon  42 632 28 66 f 42 632 28 59,
e cede cede.pl;  info@exactus.pl

exactus.pl; www.cede.pl

ORGANIZATOR CEDE 2015

pieczęć firmy data i podpisy

Realizator zabudowy zobowiązuje się do:

ZMiejsce wystawy:

Międzynarodowe

Targi Poznańskie,

Pawilony: 7, 7A, 8, 8A


