
Nazwa Firmy (zamawiający / płatnik)
Company name (buyer / payer)

Nazwa firmy, dla której realizowane będzie zamówienie
Company name for which the order will be executed 

Telefon
Telephone

Ulica
Street

Miasto
City

Fax NIP
EU VAT Id. No.

Osoba odpowiedzialna (telefon)
Contact person (telephone)

Osoba kontaktowa (telefon, e-mail)
Contact person (telephone, e-mail)

Kod
Post Code

e-mail

Państwo
Country

Pieczęć firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację zamówienia

NOTE: The lack of stamp or signature
makes the order invalid

 Konto / Bank account: BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Date, authorised to represent the company person’s signature

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-13-72

e-mail: lenartowicz.konrad@targikielce.pl, targikielce.pl

CATERING

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA SALĘ KONFERENCYJNĄ, CATERING
REQUISITION FOR CONFERENCE HALL, CATERING

Zamówienie będzie zrealizowane w momencie przesłania wypełnionego i podpisanego zamówienia 

wraz z potwierdzeniem przelewu na adres lenartowicz.konrad@targikielce.pl.

TERMIN PRZESYŁANIA ZAMÓWIEŃ MIJA 16.11.2021

ZESTAW I (filet z kurczaka w serowej panierce, frytki, zestaw surówek)

ZESTAW II (kotlet szwajcarski, ziemniaki pieczone, zestaw surówek)

ZESTAW III (lasagne warzywna, zestaw surówek)

ilość

ilość

ilość

x

x

x

PLN  =

PLN  =

PLN  =

PLN

PLN

PLN

PLNRAZEM WARTOŚĆ:

25

25

25



1a

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem dla uczestników 
targów, stanowiącym integralną część formularza i akceptuję warunki 

w nim zawarte, w tym warunki płatności ujęte w pkt G.

Pieczęć firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia

NOTE:The lack of stamp or signature
makes the order invalid

I hereby declare that I have read the Regulations for Fair Participants which 
constitute an integral part of the Application Form and I accept the terms and 

conditions therein specified, including the terms of payment mentioned in point G.

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Date, authorised to represent the company person’s signature

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług imprezy, której dotyczy formularz zgłoszeniowy. *)

*) zgoda dotyczy osób fizycznych i jednoosobowej działalności gospodarczej.

I hereby give my consent for my personal data included in the registration form to be processed for the purposes of the event organisation the 

registration form applies to. *) 

*) the consent applies to natural persons and sole proprietorships. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie innym podmiotom danych osobowych podanych na niniejszym formularzu dla celów realizacji usług targowych 

związanych z organizacją wystaw, targów, konferencji oraz innych imprez towarzyszących. 

I hereby give my consent for my personal data included in this registration form to be made available to other entities for the purposes of the expo 

services rendering related to the organization of exhibitions, trade fairs, conferences and other accompanying events. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej i informacji związanych 

z marketingiem bezpośrednim.

I hereby give my consent to be sent unsolicited commercial information and direct marketing related information by means of electronic 

communication.

Czytelny podpis / Legible signature

Czytelny podpis / Legible signature

Czytelny podpis / Legible signature

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

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

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

TAK/YES

TAK/YES

TAK/YES

NIE/NO

NIE/NO

NIE/NO

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do odwołania wyrażonych zgód. Sprzeciw dla przetwarzania danych do tych celów należy przekazać za 

pośrednictwem maila na adres: iod@targikielce.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Targów Kielce S.A.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Targach Kielce S.A. znajdują się na stronie: http://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci

Please be advised that you have the right to withdraw the consents you have given. Your objection against data processing for the purposes contained 

herein should be sent via e-mail to the following address: iod@targikielce.pl or by post to the Targi Kielce S.A. headquarters.

The information on the personal data protection policy of Targi Kielce can be found at: http://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci.
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