
Oświadczenia
W związku z dokonaniem zgłoszenia związanego z udziałem w imprezie organizowanej przez Arena Operator Sp. z o.o. wyrażam zgodę na przechowywanie i
wykorzystywanie na potrzeby Arena Operator Sp. z o.o. moich danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym oraz wyrażam zgodę na kontakt
telefoniczny i mailowy w sprawach organizacyjnych związanych z targami, a także na wykorzystywanie moich danych w celu informowania mnie o imprezach,
organizowanych przez Arenę Operator Sp. z o.o. 
Oświadczam, że zaznajomiłem się z regulaminem uczestnictwa w targach, w tym z warunkami płatności i rezygnacji z imprezy oraz z klauzulą informacyjną o
przetwarzaniu moich danych osobowych i akceptuję regulamin w całości.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - UMOWA

PIECZĄTKA FIRMOWA CZYTELNY PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ MERYTORYCZNIE

ARENA OPERATOR SP. Z O.O.
ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice
NIP: 631 267 90 16 

Warunki płatności
Wyrażam zgodę na następujące warunku płatności: I rata 30 % należności  wraz ze „Zgłoszeniem
uczestnictwa”. II rata pozostałych 70% wartości zamówienia w terminie do dnia 18 stycznia 2023.

Nr konta: ING BANK ŚLĄSKI nr PL 27 1050 1298 1000 0090 3148 8068

Stoisko zostanie udostępnione jeżeli zostaną uiszczone terminowo wszystkie opłaty wynikające z niniejszej
umowy.

RAZEM NETTO VAT 23% RAZEM BRUTTO

ZAMÓWIENIE CENA NETTO ILOŚĆ WARTOŚĆ

Powierzchnia bez zabudowy (zestaw
identyfikatorów, karta parkingowa, pakiet
zaproszeń dla klientów, podłączenie do
prądu, stolik, 2 krzesła)

Zabudowa stoiska OCTANORM (zestaw
identyfikatorów, karta parkingowa, pakiet
zaproszeń dla klientów, stolik, 2 krzesła,
podłączenie do prądu, kosz na śmieci, lada,
oświetlenie, fryz z nazwą)

Emisja spotu reklamowego na koszu
centralnym (10 sekund w 180 sekundowej
pętli)

Emisja spotu reklamowego na ekranach DS.
w ciągach komunikacyjnych (10 sekund w
180 sekundowej pętli)

50 zł

130 zł

700 zł

350 zł

Montaż stoiska: 17 lutego 2023 w godzinach od 8:00 do 20:00 
Demontaż stoiska: 19 lutego 2023 w godzinach 17:00 do 23:00 

DANE DO FAKTURY

NAZWA FIRMY NIP
KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA
TELEFON EMAIL

OSOBA MERYTORYCZNIE ODPOWIEDZIALNA

ŚLĄSKIE TARGI WĘDKARSKIE SILESIA FISHING, 18-19.02.2023
ARENA GLIWICE, UL. AKADEMICKA 50, 44-100 GLIWICE 

Usługi dodatkowe


