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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WYSTAWIE 
 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać faksem i pocztą do 15 maja 2017 r.  
 

 

PEŁNA  NAZWA                              

WYSTAWCY                              

                              
                              

Forma prawna wystawcy                              
                              

Adres                              

                              

                              
                              

Telefon/Faks                              
                              

E-mail                              
                              

Osoba odpowiedzialna:                              

Imię                              

Nazwisko                              

 

 Zamawiamy stoisko standardowe o pow. 4 m. kw. – 2000 zł (brutto) 

 Zamawiamy stoisko standardowe o pow. 6 m. kw. – 3000 zł (brutto) 

 Zamawiamy stoisko standardowe o pow. 8 m. kw. – 4000 zł (brutto) 

 Zamawiamy stoisko o powierzchni ........... m. kw. – koszt ustalany indywidualnie, prosimy o 

kontakt! 

 Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z kateringu oraz udziałem w imprezach towarzyszących 

      liczba osób …….. x 500 zł (brutto) 

 Jesteśmy zainteresowani przedstawieniem prezentacji firmowej (20 min.) – 1000 zł (brutto) 

 Jesteśmy zainteresowani możliwością przekazania wszystkim uczestnikom Konferencji naszych 

materiałów reklamowych - 1000 zł (brutto) 

 Jesteśmy zainteresowani innymi formami promocji w czasie trwania KKRRiT 2017 * ......................  

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

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

*) za dodatkową opłatą 

verte 

Sekretariat KKRRiT 2017 
Katedra Radiokomunikacji 
Politechnika Poznańska 

ul. Polanka 3 
61-131 POZNAŃ 

ten odcinek można 

wykorzystać do 

naklejenia na kopertę 



 

Nasz numer NIP                   

 

Upoważniamy Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Poznaniu, 

do wystawienia faktury bez naszego podpisu. UWAGA: PTETiS nie jest płatnikiem VAT. 
 

 

 

 

 

 

(pieczęć firmowa) 

 

Data  Podpis  

 

 

 

 

Opłaty za uczestnictwo w wystawie prosimy dokonać przelewem do dnia 15 maja 2017 na adres: 
 

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) 

Oddział w Poznaniu, ul. Piotrowo 3A, pok. 849W, 61-138 Poznań 
 

Nr konta: PKO BP o/Poznań, 76 1020 4027 0000 1902 1397 2247 
 

Prosimy umieścić na przelewie jako opis: KKRRiT WYSTAWCA i nazwę firmy. 

 

Osoby biorące udział w wystawie powinny zarejestrować się w serwisie konferencyjnym. Ponadto, w 

przypadku chęci korzystania z kateringu oraz udziału w imprezach towarzyszących, każda z osób 

powinna wnieść opłatę w wysokości 500 zł. 

 
Imię i nazwisko 1                              

Imię i nazwisko 2                              

Imię i nazwisko 3                              

Imię i nazwisko 4                              

Imię i nazwisko 5                              

 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane po wpłynięciu pieniędzy. 

 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać wraz z kopią przelewu na adres: 

 

Sekretariat KKRRiT 2017 

Katedra Radiokomunikacji 

Politechnika Poznańska 

ul. Polanka 3 

61-131 Poznań 

faks: 61 665 3823 

e-mail: sekretariat@kkrrit2017.pl 


