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Pe³na nazwa firmy 
Full Company Name

Ulica 
Street

Kod pocztowy 
Post Code

Miasto
City

Kraj
Country

Telefon
Phone

Fax E-mail Adres strony internetowej
Website

Prezes Zarz¹du, Dyrektor 
General Manager

Osoba odpowiedzialna za udzia³ w targach (telefon)
The person responsible for the participation in the Fair (telephone)

Nr i miejsce wpisu do rejestru s¹dowego lub do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
Company registration no (polish exhibitors only)

NIP
EU VAT Id. No

Wydanie 1 / Edition 1

 Konto /
PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: RCBWPLPW

 Bank account: Raiffeisen Bank Polska SA 
25.04.2018

ZG£OSZENIE UDZIA£U / APPLICATION FORM

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-12-70, fax (+4841) 365-14-08

e-mail: kocuba.katarzyna@targikielce.pl, www.targipracy.targikielce.pl

XXI OGÓLNOPOLSKIE
TARGI PRACY

Termin zg³oszenia up³ywa w 7 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 7 days prior to the fair’s commencement

1. Nale¿noœæ za udzia³ w targach p³atna przelewem z chwil¹ rejestracji w Miejskim Urzêdzie Pracy.

    Termin zap³aty: 18 kwietnia 2018 r. Na podstawie przes³anego zg³oszenia zostanie wystawiona faktura VAT, nastêpnie wys³ana na wskazany w formularzu adres.

2. Warunkiem objêcia stoiska targowego jest udokumentowana wp³ata, o której mowa w punkcie 1, w postaci kopii przelewu potwierdzonego przez bank, 

    dokonana na konto:

   Targi Kielce S.A.: Raiffeisen Bank Polska  SA 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537

ZAMAWIAMY NASTÊPUJ¥CY TYP STOISKA / WE ORDER THE FOLLOWING STAND

Oœwiadczam, ¿e zapozna³em/³am siê z Regulaminem dla uczestników targów wraz z Za³¹cznikiem, akceptujê warunki w nim zawarte.

Wyra¿am zgodê na nastêpuj¹ce warunki p³atnoœci:

Pieczêæ firmy / Company stamp Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej / Date, authorised person’s signature

UWAGA: Brak pieczêci i podpisu
uniemo¿liwia realizacjê zamówienia!!!/
NOTE:The lack of stamp or signature

makes the order invalid !!!

Zakreœl typ stoiska (w przypadku nie zakreœlenia - wg uznania TK) / Tick the type of stand, please (if not marked TK decides)

typ A / 
26 m  / 

type A
6 sqm

typ B / 
9 

type B
9 sqm2m  / 

typ C / type C
over 9 sqm2pow. 9 m  / 

2m  x 50 PLN netto =  PLN netto

Pe³na nazwa firmy
Full Company Name

Ulica
Street

Kod pocztowy
Post Code

Miasto
City

Kraj
Country

Fax E-mail

Dane osoby, do której nale¿y wys³aæ fakturê
Name of the person to whom the invoice should be sent

NIP
EU VAT Id. No

PROSIMY O PODANIE DANYCH DO FAKTURY (JE¯ELI S¥ INNE OD PODANYCH POWY¯EJ)
PLEASE GIVE INVOICE DETAILS (IF DIFFERENT FROM DETAILS SUPPLIED ABOVE)

Adres e-mail, na który nale¿y przes³aæ fakturê w formie elektronicznej (w tym przypadku Wystawca nie otrzymuje faktury w formie papierowej)
The e-mail address at which the Electronic Invoice should be sent (in such case the Exhibitor does not receive paper invoice form) ..........................................................

 PLN netto350

 PLN netto450

Uchwa³a Zarz¹du nr 16/2017 z dnia 27.07.2017 / Resolution of the Board No. 16/2017 of 27.07.2017

dodatkowy stolik (bezp³atnie) / additional table (free of charge)

dodatkowe krzes³o (bezp³atnie) / additional chair (free of charge)

Zabudowa standardowa stoiska obejmuje: œciany zewnêtrzne stoiska, 2 krzes³a, 1 stolik, gniazdko i fryz czo³owy z napisem do 20 znaków 
Stand arrangement includes: external walls, 2 chairs, 1 table, a socket and frieze with the company name on it - up to 20 characters

iloœæ sztuk
quantity PCS

iloœæ sztuk
quantity PCS

Wype³niony druk zg³oszenia nale¿y przes³aæ do Miejskiego Urzêdu Pracy w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2018 roku
 na adres: Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, adres e-mail: targi@mup.kielce.pl lub fax. 41 340-60-80



Pieczêæ firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczêci i podpisu 
uniemo¿liwia realizacjê zamówienia!!!
NOTE: The lack of stamp or signature

makes the order invalid !!!

 Konto /
PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: RCBWPLPW

 Bank account: Raiffeisen Bank Polska SA 

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy
Date, authorised to represent the company person’s signature
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25.04.2018

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-12-70, fax (+4841) 365-14-08

e-mail: kocuba.katarzyna@targikielce.pl, www.targipracy.targikielce.pl

XXI OGÓLNOPOLSKIE
TARGI PRACY

Termin zg³oszenia up³ywa w 7 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 7 days prior to the fair’s commencement

INFORMACJE DODATKOWE
ADDITIONAL INFORMATION

Nazwa firmy / organizacji / instytucji do zamieszczenia na liœcie wystawców:
Company / organization / institution name on the exhibitors list:

Nazwa do umieszczenia na fryzie (maksymalnie 20 znaków):
Name on the frieze (up to 20 characters):

Lista osób, które bêd¹ obs³ugiwaæ stoisko Wystawcy:
Exhibitor cards for exhibitor’s personnel:

Zg³aszane oferty pracy:
Jobs offered:

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

Lp./No.

Lp./No.

Nazwisko i imiê / Name and surname

Zawód / Proffesion

Stanowisko / Position

Liczba miejsc pracy
Number of offers

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



ZAMÓWIENIE  WYPOSA¯ENIA DODATKOWEGO
SUPPLEMENTARY EQUIPMENT AND SERVICES ORDERS

TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ z³o¿onych póŸniej ni¿ 3. dnia przed

rozpoczêciem targów. Zamówienia te realizowane bêd¹ w miarê mo¿liwoœci;

nale¿noœæ za ich wykonanie jest wy¿sza o 30% i p³atna gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹

w kasie TK w momencie z³o¿enia zamówienia (zgodnie z Regulaminem dla

uczestników targów). Zap³ata jest warunkiem niezbêdnym do realizacji zamówienia.

Wyposa¿enie podlega zwrotowi przy opuszczeniu stoiska. W przypadku

zniszczenia lub nie zwrócenia  wypo¿yczonego wyposa¿enia lub

elementów zabudowy stoiska, odpowiedzialnoœæ ponosi wystawca.

Pe³na nazwa firmy /                                                                    Full Company Name:  

NAZWA / ITEM

Razem wartoœæ/ Total value:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Œciana pe³na (do zaplecza) szer.100, 140 wys.250 cm / Solid wall back area- width: 100, 140, height: 250 cm 60

30

130

250

65

90

140

140

Lp.
No.

cena

PLN
netto

price

Ordered development are to be restored after the fair closing. 

The exhibitor will be charged for damaged or miding development.

Pieczêæ firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczêci i podpisu 
uniemo¿liwia realizacjê zamówienia!!!
NOTE: The lack of stamp or signature

makes the order invalid !!!

Stó³ konferencyjny 80x160 cm / Conference table 80x160 cm

Drzwi harmonijkowe - szer. 100, wys. 250 cm / Door folding - width: 100, height: 250 cm

Œciana pe³na (do zaplecza) szer. 50, 70, wys. 250 cm / Solid wall - width: 50, 70, height: 250 cm

Lada informacyjna z pó³k¹ - L1  / Information counter with shelf - L1

Hocker (krzes³o barowe) - H / Hocker - H

Pufa bia³a / White pouf

Stojak na prospekty - SNP / Rack for leaflets and folders - SNP

2Wyk³adzina 1m   (obowi¹zkowy kontakt z Zespo³em Budowy Stoisk)
Carpet (1 sq.m.) (please contact the stand designing section)

iloœæ szt.
quantity PCS

wartoœæ PLN
value PLN

netto

100

55

25

70

20

All extra services carried out later than 3 days before trade inauguration will be implemented 

by the facilities contractor according to his possibilities, with an extra 30% charge and paid 

in cash or by credit card when placing the order in the TK cash office (see Regulations for 

Participants of Fair). The payment is a crucial condition for the order to be fulfilled

Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale¿y doliczyæ podatek VAT* / The above prices are net prices to which VAT* should be added

 Konto /
PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: RCBWPLPW

 Bank account: Raiffeisen Bank Polska SA 

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy
Date, authorised to represent the company person’s signature
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25.04.2018

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-12-70, fax (+4841) 365-14-08

e-mail: kocuba.katarzyna@targikielce.pl, www.targipracy.targikielce.pl

XXI OGÓLNOPOLSKIE
TARGI PRACY

Termin zg³oszenia up³ywa w 7 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 7 days prior to the fair’s commencement

Ekran plazmowy lub LCD 42” / Plasma screen or LCD TV 42”

2Zdjêcia wielkoformatowe, samoprzylepne np. na œcianach stoiska (cena na m )
Large scale illustrations (price for 1 sq.m.)

Fryz specjalny - 2 m x 0,3 m - (w formie logo, kolor napisu, t³a i czcionka do wyboru przez wystawcê)
Special frieze - 2 m x 0,3 m - (as logo, inscription, background colours and font are choosen by exhibitor)

Logo na fryzie - 90 cm x 30 cm / Logo on the frieze - 90 cm x 30 cm 


