
FORMULARZ REJESTRACYJNY

 16-17 listopada 2019 
RADISSON BLU HOTEL LITWA, WILNO

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Wilno, Litwa

Zobacz katalog usług i wypełnij formularz 
rejestracyjny zgodnie z Twoimi potrzebami.
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A. PRZESTRZEŃ WYSTAWY

A.1. PRZESTRZEŃ I STOISKO* (wskazać obowiązkowo)
*Jako wystawca rejestrując się  ZA DARMO otrzymasz  miesięczną subskrypcję Millenium 
na platformie aukcyjnej - Millenium-state.com

Model S-1

Model S-2

Model S-3

Model M-1

Model M-2

Model M-3

Model L-1

Model L-2

Model L-3

Stoisku należy jeden mały stół z obrusem 
i 1 krzesło.

Stoisku należy 1 mały stół z obrusem, 1 
krzesło i dodatkowa 2m długości ściana. 

Jemu należy 2x2x2,5m stoisko, kierunkowe 
oprawy oświetleniowe, 120x90cm stół z 
obrusem, 2 krzesła, śmieciarka i przedłużacz.

Stoisku należy 1 średniego rozmiaru  
stół z obrusem, 2 krzesła i dodatkowa 
3,5m długości ściana "akordeon" 
(możliwość rozdzielenia stołów).

Jemu należy 2x3x2,5m stoisko, kierunkowe 
oprawy oświetleniowe, 160x90cm stół z 
obrusem, 2 krzesła, śmieciarka i przedłużacz.

Stoisku należy 1 duży stół z obrusem i 3 
krzesła (możliwość rozdzielenia stołów).

Stoisku należy 1 średniego rozmiaru 
stół z obrusem i 2 krzesła (możliwość 
rozdzielenia stołów). 

Stoisku należy 1 duży stół z obrusem, 3 
krzesła i dodatkowa 5m szerokości ściana 
z unoszeniem się (możliwość rozdzielenia 
stołów).

Jemu należy 2x4x2,5m stoisko,kierunkowe 
oprawy oświetleniowe, 240x90cm stół z 
obrusem, 3 krzesła, śmieciarka i przedłużacz.
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CENA: 129€/dwa dni

CENA: 299€/dwa dni  

CENA: 499€/dwa dni

CENA: 249€/dwa dni

CENA: 499€/dwa dni

CENA: 799€/dwa dni

CENA: 349€/dwa dni

CENA: 799€/dwa dni

CENA: 999€/dwa dni

360x60  
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A.2. DODATKOWE MEBLE

S-1 
Podwójna zielona sofa
(148x80cm) Cena: 99€ 

S-2 
Podwójna biała skórzana 
kanapa (120x68cm) 
Cena: 129€ 

A-1 
Biały, skórzany fotel 
Cena: 79€ 

CH-4; CH-5
Czarne, skórzane krzesło
Cena: 29€ 

CH-6; CH-7
Skórzana,biała (CH-6) 
lub czarna (CH-7) krzesło 
barowe. Cena: 59€ 

A-2 
Biały, skórzany puf 
Cena: 40€ 

CH-1; CH-2 
Tekstylnabiała (CH-1) lub 
czarna (CH-2) krzesło 
Cena: 29€ 

CH-3 
Białe, skórzane krzesło 
Cena: 40€ 

B-1 
Biały, laminowany barowy 
info stół (90x50x110cm) 
Cena: 249€ 

F-1 
Czarny,metalowa 
podstawa dla ulotek
(140x28cm) Cena: 49€ 

SH-1 
Szklana witryna
Cena: 139€ 

SH-3 
Szklana witryna
Cena: 129€ 

SH-2 
Szklana witryna
Cena: 159€ 

SH-4 
Szklana witryna
Cena: 139€ 

T-2 
Biały kawowy stolik 
(80x80cm)
Cena: 39€ 

B.1. REKLAMA W KATOLOGU WYSTAWY
Vilnius International Coin Fair'19 ma swój własny katalog! Katalog 
wydarzenia jest specjalnym magazynem z bogatą ofertą ciekawych 
artykułów na temat złota inwestycyjnego, monet, banknotów, medali i 
innych przedmiotów kolekcjonerskich. Publikacja zostanie udostępniona 
przez każdego uczestnika wydarzenia. Katalog zostanie również 
dostarczony do internetowej społeczności kolekcjonerów Millenium 
State. To najlepsze miejsce do zaprezentowania swoich działań i reklam 
kolekcjonerom i inwestorom. Format katalogowy - A4 (210x297mm), 
publikacja oferuje 5 pozycji dla Twojej reklamy:

B. OBSZAR REKLAMY

A1 A2

210mm

297mm B1

210mm

297mm

C1 C2

210mm

297mm D1

420mm

297mm

E3 E4

E1 E2

210mm

148,5mm

B-2 
Czarny, szklany stolik z 
chromonowanego szkła 
(    60x110cm) 
Cena: 49€ 

T-1 
Biały,okrągły stolik 
kawowy
(    70x75cm) 
Cena: 39€ 

T-3 
Chromonowanego szkła, 
okrągły kawowy stolik
(    70x45cm) Cena: 39€ 

Cena: 249€  Cena: 249€ Cena: 549€  Cena: 99€  

Cena: 99€-  Wolałbym otrzymać  ptofesjonalne usługi projektowania 
graficznego dla  promocji katologu wydarzeń Cena: 699€  Cena: 699€ Cena: 900€  

WEWNĘTRZNA  OKŁADKA FRONTOWA

PEŁNA STRONA

STRONA W LEWEJ STRONIE STRONA W LEWEJ STRONIESTRONA W PRAWEJ STRONIE STRONA W PRAWEJ STRONIE

DWIE STRONY STRONA STRONY

WEWNĘTRZNA OKŁADKA STYŁU OKŁADKA STYŁU
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Mobilny stojak w 
Twojej przestrzeni  
ekspozycyjnej

Mobilny stojak 
przy  wejściu na 
wystawę

Mobilny stojak C  

Cena: 190 €-  

Cena: 230 €-  

Mobilny stojak w 
Twojej przestrzeni  
ekspozycyjnej

Mobilny stojak 
przy  wejściu na 
wystawę

Mobilny stojak B 

Cena: 170 €-  

Cena: 210 €-  

Mobilny stojak w 
Twojej przestrzeni  
ekspozycyjnej

Mobilny stojak 
przy  wejściu na 
wystawę

Mobilny stojak A  

Cena: 150 €-  

Cena: 190 €-  

B.2. REKLAMA NA BILECIE WYSTAWY (ekskluzywna, pojedyncza powierzchnia reklamowa)

Umieszczenie reklamy na bilecie wystawy! Ten obszar promocyjny 
jest możliwy tylko na jedną reklamę. Zdobądź tę przestrzeń 
reklamową jako pierwszy i gwarantujemy, że Twoja reklama będzie 
widoczna dla każdego odwiedzającego wystawę. Reklama zostanie 
umieszczona na obu rodzajach biletów (online i papierowych).

Oferujemy możliwość zakupu mobilnego stojaka z Twoją 
reklamą, która będzie wyświetlana podczas wystawy w pobliżu 
Twojego stoiska lub wejścia. Po wydarzeniu stoisko z drukiem 
zostanie Ci dostarczone. I want to purchase this advertisement space

Twoja reklama w Sali konferencyjnej

B.3. MOBILNE STOISKA W CZASIE WYSTAWY

B.4. TV EKRANY

Reklamuj swoje imię w nowoczesny sposób! Oferujemy możliwość zaprezentowania Twojej reklamy na 
ekranie telewizora. Możesz wybrać ekran telewizora w swojej przestrzeni ekspozycyjnej lub zareklamować 
się na dowolnym dobrze widocznym ekranie projektora w sali konferencyjnej.

Cena: 1100€ 

Chciałbym otrzymać 
profesjonalne usługi 
projektowania graficznego

Cena: 99€ 

Cena: 249€/dwa dni
Tv ekran  na Twojej przestrzeni ekspozycyjnej

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm): 99€/dwa dni
SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm): 129€/dwa dni
PANASONIC 55" (1240x716x47mm): 139€/dwa dni  

E-Bilet Bilet normalny

Regularnengo biletu strona odwortna
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Your logo place

B.6. LOGOTYP NA STRONIE WYDARZENIA 

B.5. PRZEWODNICZKI

Oferujemy przestrzeń reklamową na naszej stronie wystawy. Daj 
znać odwiedzającym, że jesteś na tym wydarzeniu! Kup reklamę o 
wymiarach 200 x 200 pikseli z logo, które przeniesie użytkownika 
bezpośrednio do Twojej strony internetowej.

Przyciągnij uwagę odwiedzających  wystawę przewodniczkami. Możesz zamówic 
ulotki, które będą dzieliły przewodniczki oraz  które będą informować o tobie 
przy wejściu na wystawę lub pomogą ci komunikować się z odwiedzającymi 
wystawę w pobliżu Twojego stoiska.

 

 

B.7. REKLAMA W SIECIACH SPOŁECZNYCH 

Pozwól odwiedzającym dowiedzieć się więcej o Tobie. 
Oferujemy reklamę w naszych sieciach społecznościowych 
ZA DARMO! Dołącz do nas!

17-18 NOVEMBER 2018
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lithuania

B.8. REKLAMA W MS NEWSLETTERU  

Oferujemy powierzchnię reklamową w newsletterze Millenium 
State. Millenium State to specjalistyczna aukcyjna platforma 
numizmatyczna dla kolekcjonerów i inwestorów z całego 
świata. Dzięki tej szybko rosnącej platformie i setkom 
użytkowników miesięcznie pomożemy Ci zdobyć swoją własną 
audytorię.

Cena: 30€/godz 

Cena: 249€  

Cena: 599€  

  

  

Pierwszy dzień (Sobota)

Liczba przewodniczek

Newsletter jest dobry

Twoje logo

Kontakty

Twoje zdjęcia

O Twojej aktywności

Twoje monety

Liczba przewodniczek
Liczba godzin Liczba godzin

2 dzień (Niedziela)

ZA DARMO !
200px

200px
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C.1. HOTELE

C.3. USŁUGA TŁUMACZA

C.2. STWÓRZ KATALOG / ULOTKĘ
Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa pobyt w Wilnie był 
komfortowy i niezapomniany, dlatego polecamy pobyt w hotelu 
Radisson Blu podczas wstawy. Wileńskie Międzynarodowe Targi 
Monet '19 odbywają się w samym Radisson Blu Hotel, dzięki czemu 
nie musisz się martwić o wejście na miejsce. Ponadto otrzymasz 
najwyższej klasy obsługę i imponujące panoramiczne widoki na okna 
Wilna. Jako uczestnik naszej wystawy otrzymasz najlepszą ofertę 
jakościową i cenową. Uzyskaj kod rabatowy zaraz po rejestracji za 
pomocą jednego kliknięcia!

Możemy zapewnić tłumacza na żywo podczas 
wystawy. Wybierz profesjonalny język tłumaczenia (z 
którego chcesz).

Przetłumaczyć z:  

Przetłumaczyć na:  

Skorzystaj z uczestnictwa na wydarzeniu, stwórz katalog 
swoich towarów! Jesteśmy gotowi zapewnić Państwu 
profesjonalne usługi projektowe. Nasz zespół może tworzyć 
foldery, ulotki, plakaty i wiele więcej! Skontaktujemy się z Tobą, 
aby poznać Twoje potrzeby i zaoferować najlepsze ceny.

C. DODATKOWE USŁUGI

C.4. PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich towarów, możesz 
wybrać  pakiety bezpieczeństwa podczas wydarzenia.

Potrzebuję        skrzynie bezpieczeństwa

Liczba skrzynek

C.5. DODATKOWA OCHRONA

Jeśli uważasz, że potrzebujesz 
dodatkowej ochrony, to ona jest również 
możliwa, możemy zaoferować ochronę 
na Twoim stoisku. Profesjonalna agencja 
ochrony zapewni Ci ochroniarza, 
który zapewni bezpieczeństwo Twoich 
towarów podczas imprezy. Wybierz ilość 
potrzebnej ochrony i godziny, których 
potrzebujesz.

Liczba pracowników ochrony:

Liczba godzin:

H

C.6. SEJFY

Zgodnie z Twoimi potrzebami możemy zapewnić 
najbardziej odpowiedni sejf.

Cena: - €  (Kod rezerwacji z rabatem)  

Cena: do negocjacji

Cena: do negocjacji

Cena: do negocjacji  

Cena: 14€/godz  

Cena: do negocjacji 
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C.7. WYWIAD WIDEO / FOTOSESJA

Aby zarejestrować się na aukcję online, musisz dokonać rejestracji na stronie głównej. 
Nie masz jeszcze subskrypcji Millenium State? ZAMÓW TERAZ: millenium-state.com

C.8. ZABRANIE Z PORTU LOTNICZEGO

Chcesz uchwycić swój udział w wydarzeniu? Oferujemy 
reklamowanie Twojego stoiska i firmy w sesji zdjęciowej lub 
formacie wideo. W ten sposób będziesz miał okazję pokazać 
wszystkie korzyści swojej firmy. Wybierz tę usługę i omów 
szczegóły.

Platforma Millenium State staje 
się domem dla najlepszych 
numizmatycznych monet i innych 
przedmiotów kolekcjonerskich. 
Nasze doświadczenie z rzadkimi 
monetami pozwala nam oferować 
naszym klientom wysokiej jakości 
usługi . W ramach umowy 
konsygnacyjnej mogą być 
prezentowane nie tylko rzadkie 
monety, ale także medale, banknoty 
lub dekoracje.

Kolekcjonerzy mogą wysyłać swoje rzadkie kolekcje 
na platformę Millenium State. Aukcja internetowa 
Millenium State odbędzie się  16 listopada w 
dniuwydarzenia i zaczyna się o godzinie 14:00 w 
wileńskiego czasu. Wszystkie opisy ze zdjęciami 
zostaną przesłane na platformę MS przez zespół 
Millenium State. Uczestnicy aukcji z całego świata 
będą składać maksymalne oferty w ostatniej chwili. 
Millenium State buduje zaufanie między kupującym 
a sprzedającym. Zostań subskrybentem Millenium 
przez rok i ciesz się wszystkimi korzyściami ze 
świata kolekcjonowania!

Jeśli chcesz przesłać 
swoją kolekcję na 
aukcję online MS, 

będziesz potrzebował 
zarejestrować za darmo 

się na platformie 
millenium-state.com.

Podpisz umowę 
przesyłki i 

przesłania kolekcji 
do biura w 

Luksemburgu lub 
biura w Wilnie.

Prześlij swoją 
kolekcję! Wypełnij 

formularz uczestnika

Eksperci numizmatowi 
z State Millenium 
przyszykują Twoją 
kolekcję na aukcję 

online 
(profesjonalny opis ze 
zdjęciami o wysokiej 

jakości).

Sprzedaj swoją 
kolekcję na aukcji 
Millenium State w 
najlepszej cenie!

Jak to działa? 

16 listopada 2019 – dzień aukcji!

Oferujemy szybki i bezpieczny 
sposób dotarcia do Twojego 
hotelu lub miejsca od 
momentu przybycia. Nie 
musisz już martwić się o 
pojazd. Wybierz tę usługę i 
skontaktuj się ze szczegółami.

D. AUKCJA INTERNETOWA

1. 2. 3. 4. 5.

Cena: derinama

Cena: 39€/w obie strony
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JA DILLER

IMIĘ*

NUMER TELEFONU*
POCZTA ELEKTRONICZNA*

NAZWA FIRMY
KOD FIRMY*
ADRES*
KRAJ*
KOD POCZTOWY* VAT no.:

Skąd dowiedziałeś się o wydarzeniu?* Opisz krótko rodzaj towarów, którymi zamierzasz 
sprzedawać podczas wystawy

Wybierz, co zamierzasz sprzedawać:

Podpis Data

ZGADZAM SIĘ Z WARUNKAMI I REGUŁAMI (patrz załącznik 11 stron)

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do uzupełnienia
Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z:

ms-coin-fair@millenium-state.com
+352 671 08 08 88

MIASTO*

NAZWISKO*

OSOBA KONTAKTOWA*

JESTEM OSOBĄ PRYWATNĄ

Ze strony internetowej

Z artykułów / czasopism

Podczas innego wydarzenia

Serwisy społecznościowe

Millenium  state newlatter

El. Poczta / SMS / połączenie

Z rekomendacji kolegów

Inne

MONETY MEDALE AKCESORIA INNE
BANKNOTY DEKORACJE ZŁOTO INWESTYCYJNE

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po wypełnieniu tabeli wydrukuj tylko 3 strony (8,9,10 stron), podpisz i wyślij:   
- zeskanowany plik z podpisem: ms-coin-fair@millenium-state.com 
- lub pocztą: Recto et verso, Aguonų g. 4 LT 03213 Wilno, Litwa
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CH-4
CH-6

CH-1  

LISTA ZAMÓWIEŃ

A PRZESTRZEŃ WYSTAWY

B OBSZAR REKLAMY

Obiekt ilość Cena

Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie z Twoimi potrzebami

A.1. PRZESTRZEŃ I STOISKO* (wskazać obowiązkowo)

A.2. DODATKOWE MEBLE

B.1. REKLAMA W KATOLOGU WYSTAWY

Model S-1  

A1  

S-1  

CH-2 

CH-5 
CH-7 

B-1  

T-1  

F-1  
T-3  

B-2  

T-2  

SH-1  

SH-3  
SH-2  

SH-4  

80 - 120x60cm  129 €   

99 €   

499 €   

29 €   

349 €   

79 €   
40 €   

499 €   

59 €   
249 €   

39 €   

49 €   
39 €   

49 €   

39 €   

139 €   

129 €   
159 €   

139 €   

249 €   

129 €   

799 €   

40 €   
29€   

299 €   

799 €   
999 €   

699 €   

249 €   

900 €   
699 €   

549 €   

249 €   

200x350cm  

80 - 360x60cm  

8m2  

4m2  

80 - 240x60cm  

200x500cm  

200x200cm  

6m2  

Model M-2

C2

Model M-1

A2

S-2

CH-3

Model L-2

D1

Model L-1

B1

A-1
A-2

Model S-3

Model S-2

C1

Model M-3
Model L-3

-

-

-
-

-

-

99 €   E1 -

Ceny są bez VAT (21%)
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Obiekt ilość Cena

B.3. MOBILNE STOISKA W CZASIE WYSTAWY

B.4. TV EKRANY

B.5. PRZEWODNICZKI

B.6. LOGOTYP NA STRONIE WYDARZENIA
B.7. REKLAMA W SIECIACH SPOŁECZNYCH 
B.8. REKLAMA W MS NEWSLETTERU 

C.1. HOTELE  
C.2. STWÓRZ KATALOG / ULOTKĘ 
C.3. USŁUGA TŁUMACZA

C.4. PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA 
C.5. DODATKOWA OCHRONA 
C.6. SEJFY 
C.7. WYWIAD WIDEO / FOTOSESJA 
C.8. ZABRANIE Z PORTU LOTNICZEGO 

150 €   

99 €   

190 €   

170 €   

129 €   

30/godz  €   

210 €   

190 €   

139 €   

249 €   

30/godz  €   

249 €   -
ZA DARMO

(Kod rabatowy)   

599 €   

39 €/w obie strony

14 €/godz   

do negocjacji 
do negocjacji   

do negocjacji   
do negocjacji   

do negocjacji   

-   
-   

-   -   
-   
-   

-   
-   

230 €   

99 €   

Mobilny stojak w Twojej przestrzeni  ekspozycyjnej

Tv ekran na Twojej przestrzeni ekspozycyjnej 

Twoja reklama w Sali konferencyjnej

DODATKOWY PROJEKT GRAFICZNY

Pierwszy dzień (Sobota)

Przetłumaczyć z:  
Przetłumaczyć na:  

Liczba godzin:              

Liczba godzin:             

Liczba godzin:               2 dzień (Niedziela)

Mobilny stojak przy  wejściu na wystawę 

A 180x60 cm

180x60 cm

200x80 cm

200x80 cm

200x100 cm

200x100 cm

A

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm)

PANASONIC 55" (1240x716x47mm)

SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm)

B

B

C 

C

C DODATKOWE USŁUGI

B.2. REKLAMA NA BILECIE WYSTAWY** (ekskluzywna, pojedyncza powierzchnia 
reklamowa)

99 €   

99 €   

1100 €   

99 €   
99 €   

E2
E3
E4

DODATKOWY PROJEKT GRAFICZNY

-
-

-

-

-
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Reguły oraz warunki  
Reguły oraz warunki dotyczące uczenstników i gości wydarzenia

1. Definicje
1.1 ‘’Organizator to firma ,,Recto et verso’, która  jest odpowied-
zialna za całą organizację wydarzenia.
1.2 ,,Uczestnik”(sprzedawca) to osoba prywatna lub firma, prez-
entująca swój produkt lub usługę w czasie wydarzenia.

2. Umowa
2.1 Wszyscy uczestnicy ,którzy zostali zarejestrowani na wy-
darzenie oraz dokonali  opłaty uczestnika  wydarzenia na pod-
stawie wypisanej faktury, bezwarunkowo zgadzają się z umową. 
Dokonując rejestracji  oraz opłaty uczestnika wydarzenia, osoby 
kontaktowe zgadzają się z warunkami oraz regułami tej umowy.
2.2 Rejestracja uczestnika liczy się skończona tylko wtedy gdy 
dla organizatora wydarzenia zostaje dostarczona  potwierdzona  
forma rejestracji  w sposób internetowy lub  pisemny  oraz po 
opłacie faktury.

3. Plan wydarzenia
3.1 Organizator daje możliwość uczestnikom wybrać miejsce 
swego stoiska na terenie wydarzenia.
3.2 Inwentarz oraz umeblowanie, które dostarczają organizatorzy  
wydarzenia ,powinne zostać na terenie wydarzenia w czasie jego 
trwania.
3.3 Uczestnik nie może oddać miejsce swego stoiska  dla innych 
państw bez zgody organizatora wydarzenia.
3.4 Cały sprzęt wystawy, który jest własnością  prywatną uczest-
nika po wydarzeniu musi być natychmiast sprzątnięte.

4. Bezpieczeństwo
4.1 Uczestnik  jest odpowiedzialny  za zdrowie swoich pracown-
ików oraz za bezpieczeństwo swego sprzętu.
4.2 Sprzętami na wystawę, które są własnością prywatną ucze-
stnika oraz  jej dostarczeniem na wystawę ,uczestnik załatwia i 
odpowiada sam.     
4.3   Za sprzęt, który  zostanie wynajęty u organizatora wydarze-
nia  odpowiada sam organizator. 
4.4 Uczestnik niesie odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt u 
organizatora wystawy w ciągu całego wydarzenia. Za dowolne 
uszkodzenie sprzętu, uczestnik musi dokonać  dodatkowej  
opłaty aby zrekompensować wyrządzone szkody.

5.Ubezpieczenie
5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodze-
nia przedmiotów Uczestnika, wyposażenia wystawy, stoiska, 
opakowań lub materiałów opakowaniowych, ich zniknięcia lub 
innych szkód powstałych przed, w trakcie lub po zakończeniu 
wystawy.  Dlatego  uczestnik musi dbać o swoje towary i rzeczy  
samodzielnie.
5.2. Uczestnik powinien mieć ubezpieczenie swoje oraz swoich 
pracowników. 

6. Pracownicy
6.1. Wszyscy  uczestnicy wystawy  powinni mieć kartę uczestnika 
wydarzenia.

7. Fotografia
7.1. Organizator jest odpowiedzialny za materiał zdjęciowy / 
wideo podczas wystawy w celach reklamowych.
7.2. Uczestnicy, którzy nie chcą być fotografowani lub nie chcą, 
aby ich obrazy były używane, muszą wcześniej powiadomić o 
tym Organizatora.

8. Płatność
8.1. Wszystkie płatności są dokonywane natychmiast po otrzy-
maniu faktury od Organizatora wydarzenia. W przypadku uczest-
ników, którzy jeszcze nie opłacili rachunków, udział w  wystawie 
może być zabroniony.

9. Wycofanie uczestnictwa
9.1 Uczestnik, który chce zrezygnować  z uczestnictwa w wyst-
awe, musi anulować rejestrację nie później niż na 7 tygodni 
przed rozpoczęciem wystawy.
9.2 Jeśli Uczestnik anuluje rejestrację zostając  7-2 tygodni przed 
rozpoczęciem wystawy,  to zostanie mu  zwrócona  50% suma  z  
wszystkich usług ,które dostarcza organizator.
9.3  Jeśli Uczestnik anuluje  swoją rejestrację  zostając  mniej niż 
2 tygodnie przed rozpoczęciem wystawy to już   nie ma możli-
wości  o otrzymanie zwrotu swojej opłaty.

10. Force majeure
10.1. W przypadku odwołania wydarzenia z jakiegokolwiek 
powodu  nie  dotyczącego z  rzeczami kontrolowanymi przez 
Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jak-
iekolwiek straty lub trudności poniesione przez Uczestnika.

11. Dane
11.1 Przesyłając dane rejestracyjne uczestnik wyraża zgodę na 
to, aby Organizatorzy mogli się z nim skontaktować w sprawach 
związanych z wydarzeniem.
11.2. Dane kontaktowe uczestników zostaną przedstawione na 
liście uczestników, które zostaną zaprezentowane odwiedzają-
cym.

12. Poufność
12.1. Uczestnik, który uzyskał informacje poufne od Organizatora 
przed, w trakcie lub po zakończeniu imprezy, musi zachować 
wszystkie informacje otrzymane od Organizatora, które nie są 
publicznie dostępne i które stają się znane tylko w drodze wza-
jemnej ustnej lub pisemnej umowy, ściśle tajne.

13. Ogólne
13.1. Każdy uczestnik musi przeczytać i zaakceptować niniejsze 
warunki.
13.2. Uczestnik ma prawo reklamować swoje produkty 
WYŁĄCZNIE na swoim stoisku wystawowym, jeśli nie zakupił 
dodatkowych usług promocyjnych oferowanych przez Organiza-
tora.
13.3 Wszystkie metody świadczenia usługi lub towarów dostarc-
zone przez Uczestnika na terenie wystawy lub w innym miejscu 
muszą zostać zatwierdzone przez Organizatora.
13.4 W przypadku przekroczenia któregokolwiek z powyższych 
warunków Organizator ma prawo zabronić Uczestnikom uczest-
nictwa w imprezie, chyba że uzgodniono inaczej.


