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Umowa uczestnictwa
w Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu
zawarta w dniu ……………….. ……… r. w Kaliszu pomiędzy:
1. PHU KULIG Rafał KULIG, ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz, NIP: 734 168 90 06
zwanym dalej Organizatorem:
a
2. ………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………
REGON: ……………………………………………….
zwanym dalej Wystawcą
(dane osoby do kontaktu:
Imię i Nazwisko : ……………………………………………………………..
tel./e-mail: ……………………………………………………………………..
zwane łącznie dalej Stronami lub każda z osobna Stroną o następującej treści:
§1
Oświadczenia Stron
1. Organizator oświadcza, iż we współpracy z „MDM Professional” Magdaleną Mituła organizuje Targi
Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu „Budujemy Nowocześnie” (zwane dalej „Targami”).
2. Wystawca oświadcza, iż zgłasza swoje uczestnictwo jako wystawca podczas Targów w Kaliszu
odbywających się w dniu 1-2 kwietnia 2017 roku oraz zobowiązuje się do zapłaty kwot wynikających z
niniejszej umowy.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż zasady oraz warunki uczestnictwa w Targach zostały szczegółowo
określone w „Regulaminie Targów” oraz „Warunkach uczestnictwa” stanowiących załączniki do
niniejszej umowy.
§2
Opłaty za uczestnictwo w Targach
1. Uczestnictwo Wystawcy w Targach jest odpłatne. Na sumę opłat za uczestnictwo w targach składają się
(Opłata za uczestnictwo):
a.

opłata za wynajem powierzchni, określona w warunkach uczestnictwa, w ramach której
organizatorzy zapewniają:
tel. 509 059 413 lub 693 450 788
e-mail: biuro@targibudowlanekalisz.pl
www.targibudowlanekalisz.pl
NIP 514 001 16 15

tel. 62 503 16 76
e-mail: targi@kulig.net.pl
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korzystanie z powierzchni wystawienniczej,



zabezpieczenie terenu i obiektu,



reklamę i promocje targów,



korzystanie z mediów.

opłata za wyposażenie dodatkowe (rodzaj oraz koszty wynajmu wyposażenia dodatkowego
znajdują się w Załączniku do Umowy - „Warunkach uczestnictwa”),

c.

opłata za reklamę w katalogu targowym lub kolportaż ulotek (rodzaj oraz koszty reklamy i
kolportażu znajdują się w Załączniku do Umowy - „Warunkach uczestnictwa”)

2. Wystawca jest jednocześnie nabywcą, na którego wystawiona zostanie faktura VAT obejmująca Opłatę
za uczestnictwo w Targach.
3. Wszelkich wpłat z tytułu uczestnictwa w Tragach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz należy
dokonywać na konto bankowe:
PHU Kulig Rafał Kulig
ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz
NIP 734 168 90 06
KONTO: 53 1060 0076 0000 3260 0076 1579
4. Terminy płatności Opłaty za uczestnictwo wynoszą:
a.

50% wartości brutto Opłaty za uczestnictwo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, zaś
pozostałe 50% wartości brutto opłaty do dnia 15 marca 2017r.;

b.

w przypadku nadesłania zgłoszenia po dniu 28 lutego 2017r. - 100% wartości brutto opłaty za
uczestnictwo w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie indywidualnie
uzgodnionym z Organizatorem.

5. W razie braku zapłaty

w/w należności w zakreślonych terminach Organizator nie gwarantuje

rezerwacji pierwotnie uzgodnionej powierzchni wystawowej oraz jest uprawniony do odstąpienia od
niniejszej umowy.
6. Wystawca dokonuje płatności na podstawie faktury Pro-forma. Faktura VAT zostaje wystawiona w
terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatorów.
7. Informacje o usługach targowych wraz z opłatami zostały wyszczególnione w Warunkach uczestnictwa.
§3
Przedmiot umowy
1. Wystawca oświadcza, iż dokonuje rezerwacji następującego stoiska wystawienniczego za ustalonym
poniżej wynagrodzeniem:
tel. 509 059 413 lub 693 450 788
e-mail: biuro@targibudowlanekalisz.pl
www.targibudowlanekalisz.pl
NIP 514 001 16 15
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Stoisko nr …………….o pow. …………….. m2 x …………… zł/m2 = ………. + 23% VAT = ………… zł
Identyfikatory - max 1 osoba na 3m2 stoiska
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Reklama w katalogu targowym
Moduł …--…. Cena ….--…. + 23% VAT = ……--…….. zł
Strona emisji reklamy …..…..
Dodatkowe wyposażenie stanowiska
……………………………………………---------------………………………………………...…………
Podsumowanie płatności
Wartość netto …………….. + 23% VAT = ………………… zł
2. Wystawca oświadcza, iż nie jest/ jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia firmę PHU KULIG do
wystawienia faktury VAT za udział w „Targach” w Kaliszu i inne usługi z tym związane bez podpisu
odbiorcy w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
§4
Postanowienia końcowe
1. Strony zgodnie oświadczają, iż Regulamin Targów oraz Warunki uczestnictwa – będące załącznikami
do niniejszej Umowy – stanowią jej integralną część i zostały przekazane Wystawcy łącznie z niniejszą
Umową, a nadto są dostępne na stronie www.targibudowlanekalisz.pl
2. Wystawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Targów oraz Warunkami Uczestnictwa i
akceptuje postanowienia w nich zawarte.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorami, a Wystawcą będą rozpatrywane

przez Sąd

właściwy dla siedziby Organizatorów.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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6. Wystawca wyraża zgodę na umieszczenie udzielonych przez niego informacji w bazie danych PHU
„Kulig” i „MDM Professional” i na ich dalsze przetwarzanie w celach statystycznych i
marketingowych. Udzielający informacji ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania na
warunkach określonych ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych.
7. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie jego adresu email podanego wyżej, w celu przesyłania przez
PHU „Kulig” i „MDM Professional” informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wystawca ma możliwość zrezygnowania z
otrzymywania tych informacji w dowolnej chwili.

Podpisy:

…………………………..
Organizator

………………………………………..
Wystawca

Załączniki:
- Regulamin Targów
- Warunki uczestnictwa
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