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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
„DZIEŃ PSA W ERGO ARENIE” 

 

16 czerwca 2019 GDAŃSK/SOPOT 
 

ZASADY ZGŁOSZEŃ 

✓ O udziale wystawców w targach nie decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. 

✓ Zgłoszenia nadesłane inną drogą niż przez poniższy formularz zgłoszeniowy nie będą 

rozpatrywane. 

✓ Organizator wybiera wystawców do udziału w Festiwalu spośród zgłoszonych chętnych 

kierując się zapewnieniem jak najszerszej oferty dla zwiedzających i zapewnieniem jak 

najwyższego poziomu imprezy. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu. 

✓ Warunkiem udziału w imprezie „Dzień Psa w ERGO ARENIE” jest dokonanie przelewem 

opłaty w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia uczestnictwa oraz faktury 

proformy. Brak wpłaty dokonanej w tym terminie oznacza automatycznie rezygnację 

wystawcy z udziału w Festiwalu. 

✓ Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zarazem zgodę na opisane 

warunki zgłoszenia udziału w targach. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Pola oznaczone * są wymagane. 

 

1. Adres e-mail * :  ………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Nazwa wystawcy * : ………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Adres strony www : ………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Link do strony na Facebooku : ……………………………………………………………………………………. 
 

5. Numer do osoby odpowiedzialnej za stoisko * : …………………………………………………………. 
 

6. Do kogo jest skierowana Wasza oferta (można zaznaczyć kilka opcji)? * 

o Do psów 

o Do właścicieli czworonogów 

o Do psów i ich właścicieli 

o Inne:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Jakie produkty / usługi macie Państwo w swojej ofercie i chcielibyście prezentować lub/i 

sprzedawać podczas Festiwalu? * 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

8. Podczas Festiwalu na stoisku sprzedawać można wyłącznie produkty pod jedną marką * 

o Tak, na naszym stoisku będziemy oferować tylko produkty pod nazwą marki podanej 

wyżej. 

 

9. Jakiej wielkości stoisko byłoby dla Państwa optymalne? (proszę wybrać) * 

o S  (do 6 m kw) - 100 zł + VAT 

o M (do 10 m kw) - 150 zł + VAT 

o L  (do 20 m kw) -  350 zł + VAT 

o Inne: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena za najem powierzchni NIE zawiera kosztów energii elektrycznej. 

 

10. Jakie elementy wyposażenia stoiska będą Państwu potrzebne? 

o Prąd ( + 30 zł) 

o Stół ( + 10 zł) 

o 1 krzesło ( + 5 zł) 

o 2 krzesła ( + 8 zł) 

o Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Dane do faktury * 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej * 

o Tak 

 

13. Sugestie dla Organizatorów Festiwalu: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

14. Podczas imprezy „Dzień Psa w ERGO ARENIE” będą organizowane konkursy dla 

publiczności, w tym dla dzieci. Czy chcecie Państwo przekazać jakieś swoje produkty na 

nagrody? (w zamian za przekazanie produktów istnieje możliwość negocjacji ceny 

stoiska) * 

o Tak 

o Nie 

o Jeśli tak, to jakie produkty chcecie Państwo przekazać? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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