
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAJMU 

DLA WYSTAWCÓW STOISK 

 

1. Dane zamawiającego  

Poniższą część formularza wypełnia zamawiający 

 

Pełna nazwa i adres firmy/ 

instytucji 
 

 

 

 

 
NIP  

 
Zgłaszający – osoba 

upoważniona do kontaktu 

( imię i nazwisko)  

 

 

Telefon kontaktowy  

 
e-mail   

 
 

Faktura/rachunek  

 

TAK/NIE (zaznaczyć) 

 

Dane do faktury/rachunku: 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje 

dotyczące stoiska  

 

 

 

 

2. Dane dotyczące stoiska  

Poniższą część formularza wypełnia zamawiający 

 

Nazwa imprezy   

 
Rodzaj asortymentu  

 

 
Wymiary stoiska (długość 

x szerokość x wysokość) 
 

 



Dostęp do prądu   

 
TAK/NIE (zaznaczyć) 

 
Osoby zgłaszające zapotrzebowanie na dostęp do prądu 

powinny posiadać własne przedłużacze 

 

Moc w kW: 
 

Własny namiot: 
 

TAK/NIE (zaznaczyć)  

 
Jeśli TAK – podać wymiary :  

 

 

Uwagi   

 

 
Informacje dotyczące najmu dla wystawców: 

1. Organizator zapewnia powierzchnię wystawienniczo – handlową na potrzeby organizowanej 

imprezy 

2. Organizator może zapewnić dostęp do bieżącej wody, parkowania samochodów bezpośrednio za 

stoiskiem, w miarę możliwości, jednak nie jest to obligatoryjne 

3. Lokalizacja stoiska ustalana będzie zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez organizatora na 

potrzeby organizowanej imprezy 

4. Wystawca pozna lokalizację swojego stoiska na miejscu w dniu imprezy, które ustala Organizator 

5. Organizator  zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji stoisk w przypadku jeśli wystawca nie 

dotrze w umówionym czasie na umówione miejsce  

6. Koszty jakie ponosi wystawca to opłata za powierzchnię wystawienniczą i ewentualnie za energię 

elektryczną, jeśli Organizator nie postanowi inaczej 

7. Każdy wystawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w obrębie swojego stoiska. 

8. W przypadku niezgłoszenia się wystawcy w dniu imprezy, do pół godziny od rozpoczęcia, 

Organizator zastrzega sobie prawo do zagospodarowania miejsca, na którym miało stanąć stoisko 

9. Zabrania się zmiany miejsca lokalizacji bez zgody Organizatora 

10. Podłączenia zasilania elektrycznego dokonuje wyznaczony przez Organizatora pracownik. 

11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika większej ilości podłączonych urządzeń niż 

zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym zostaną one odłączone od zasilania energią 

elektryczną 

12. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoją i sowich 

pracowników 

13. Wystawca pokrywa koszty szkód powstałych w majątku Organizatora wynikające z niewłaściwego 

użytkowania powierzonego mienia 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją dotyczącą najmu dla 

wystawców. 

 

…………………………..       ……………………..……. 
   Pieczątka firmy/instytucji zamawiającej      data  i  podpis osoby zamawiającej  

 

 

 


