ul. Dubois 86
80 – 419 Gdańsk
tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. ul. Chopina 6, 1 Oddział w Sopocie 14 1090 1098 0000 0000 0966 6925

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy Państwa na 159 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w
Hali Oliwia przez naszą firmę już od 22 lat.
Tematyka targów:

NATURA – ZDROWIE - URODA
Medycyna naturalna i alternatywna, holistyczny zdrowy styl życia, naturalna kosmetyka, preparaty i
suplementy, najnowocześniejsze terapie służące zdrowiu i jego profilaktyczne, Feng Shui, zioła, przyprawy,
oleje, herbaty, zdrowotne i egzotyczne (Himalaja), miody z najlepszych pasiek, irydologia, minerały,
kamienie, kryształy, ciekawa biżuteria, doradztwo życiowe.
Serdecznie również zapraszamy na bardzo ciekawe wykłady i spotkania, odbywające się podczas targów
przez 3 dni.
Uprzejmie prosimy o informację czy zechcą Państwo uczestniczyć w naszych targach.
Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia!

11 – 12 – 13 WRZESIEŃ 2020
Hala Olivia – Gdańsk
UWAGA !!!
WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE WRAZ Z POTWIERDZENIEM WPŁATY PROSIMY PRZESŁAĆ
NA ADRESY E-MAIL:
monikadymecka@wp.pl oraz jakub@wahadelko.com
PROSIMY NIE PRZYJEŻDŻAĆ NA TARGI BEZ PRZYSŁANIA POTWIERDZENIA WPŁATY
CAŁEJ SUMY ZA STOISKO !!! ZGŁOSZENIE WYSŁANE BEZ POTWIERDZENIA WPŁATY
CAŁEGO STOISKA JEST NIE WAŻNE !!!

Monika Dymecka
Prezes Centrum Selena
601 615 549

www.wahadelko.com, www.monikadymecka.com, www.monikadymecka.eu, monikadymecka@wp.pl
159 Bałtyckie Spotkania i Targi - „Od Wahadełka do Gwiazd”

NATURA – ZDROWIE - URODA
Gdańsk Hala

Olivia

11 – 12 – 13 WRZESIEŃ 2020
Medycyna naturalna, kosmetyka, zioła, suplementy, przyprawy, książki, biżuteria, kamienie ozdobne, minerały,
terapie i wykłady.

Gdańsk – Hala Oliwia Al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk
Organizator targów – Monika Dymecka tel. 0048 58 341 75 40, 0048 601 615 549
Biuro organizacyjne – tel./fax. 58 341 75 40, kom. +48 601 615 549 monikadymecka@wp.pl
Centrum Selena , 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 86, Regon: 19127 34 45 NIP: 957-029 -21- 80
Konto : Santander Bank Polska S.A. (Bank Zachodni WBK S.A.) Rynek 9/11 50-950 Wrocław
14 1090 1098 0000 0000 0966 6925
Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W TARGACH – UMOWA
Nazwa i adres firmy, przedstawiciel:

Tel:
Fax:
e-mail:
Nr Regon:

Rodzaj oferowanego towaru lub usług:
Nr NIP:
Przyjmuję warunki uczestnictwa i upoważniam „Centrum Selena” do wystawienia faktur VAT bez mojego podpisu oraz
zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez Centrum Selena zgodnie z ustawą.
Data .......................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej
U w a g a – Wystawca musi przewidzieć wejście na swoje stoisko w ramach zamówionej powierzchni stoiska.Powierzchnia
niezabudowana stoiska obejmuje wyposażenie stoiska, miejsce dla wystawcy i towaru oraz wejście na stoisko.

Zamawiam :
1a. Powierzchnię wystawienniczą niezabudowaną - cena za 1m2- 160 zł za 3 dni imprezy minimum 3m2 – 2 x 1,5m2
................................................................................................................................................................
1b. Stoisko zabudowane bez wyposażenia ( 3 ścianki, wykładzina, 1 pkt. świetlny, gniazdko) cena za 1 m
imprezy minimum 3m2 – 2 x 1,5 m2

2

- 200 zł za 3 dni

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

1c. Stoisko zabudowane z wyposażeniem - w cenie za 1 m 2 - 230zł za 3 dni imprezy minimum 3m2 – 2 x 1,5 m2
(trzy ścianki, wykładzina, 1 punkt świetlny, gniazdko, stół, 2 krzesła) lub większe wg załączonego przez
zamawiającego projektu.................................................................................................................................................
2. Zamawiam dodatkowe wyposażenie za dodatkową opłatą………….….…..............................................................
(stół – 50 zł, krzesło – 15 zł, lada 85 zł, półka – 25 zł, dodatkowa ścianka – 50 zł, podłączenie do prądu 25 zł)
............................................................................................................................................................................................
3. Obowiązkowe koszty manipulacyjne 30 zł w tym 2 identyfikatory na stoisko 3 m2. Identyfikator dodatkowy 10 zł
4. Zamawiam salę na własną prelekcję - 50 zł za 30 min. Temat wykładu:……………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
5. Do podanych cen doliczany jest podatek VAT - 23%
Uwaga: stoiska zabudowane i niezabudowane będą zagwarantowane jedynie po przesłaniu potwierdzenia
wpłaty całej sumy za stoisko. Prosimy nie przyjeżdżać na targi bez zapłaty całej sumy za stoisko. Zgłoszenie
prosimy wysłać na adresy e-mail: monikadymecka@wp.pl oraz jakub@wahadelko.com
Zgłoszenie wysłane bez potwierdzenia wpłaty całej jest nie ważne.

Centrum Selena Monika Dymecka ul. Dubois 86, 80-419 Gdańsk
Santander Bank Polska S.A. (Bank Zachodni WBK S.A.) ul. Chopina 6, 1 Oddział w Sopocie 14 1090 1098 0000 0000 0966 6925

Wartość zlecenia ( PLN )

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

+ 23 VAT

…............................

Ra zem do zapłaty

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

Prosimy o przesyłanie ZGŁOSZENIA-UMOWY e-mailem a następnie pocztą na adres organizatora imprezy – Centrum „Selena” 80-419 Gdańsk ul. Dubois 86. Rezygnacja firmy z zamówionego stoiska lub usług nie zwalnia firmy zamawiającej do zapłaty
całości za w/w stoisko lub usługi. W przypadku rezygnacji firmy z zamówionego stoiska lub usług, organizator nie dokonuje zwrotu wartości zamówionego stoiska lub usług na rzecz zamawiającego. Zwrot wpłaconych pieniędzy za wartość stoiska lub usług w
przypadku rezygnacji przez zamawiającą firmę nie następuje. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia firmy na targi bez podania przyczyn. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo anulowania umowy bez zwrotu opłaty, z chwilą, gdy stoisko
zostanie udostępnione innemu wystawcy bez zgody organizatora lub oferowane usługi będą godzić w dobre imię Targów. Nie zapewniamy grafiki na fryzie.

Zapraszamy nasze targi !

Informacje: Monika Dymecka – tel./fax. (58) 341 75 40, 601 615 549 w godz. Od 900 – 2000.

www.wahadelko.com, www.monikadymecka.com, www.monikadymecka.eu, monikadymecka@wp.pl
159 Bałtyckie Spotkania i Targi - „Od Wahadełka do Gwiazd”

NATURA – ZDROWIE - URODA
Gdańsk Hala

Olivia

11 – 12 – 13 WRZESIEŃ 2020
Gdańsk – Hala Oliwia Al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk
Organizator targów - Monika Dymecka tel. 58 341 75 40, 601 615 549
Biuro organizacyjne - tel./fax. (58) 341 75 40, kom. 601 615 549
Centrum Selena , 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 86, tel./fax. (58) 341 75 40, kom. +48 601 615 549
Konto : Santander Bank Polska S.A. (Bank Zachodni WBK S.A.) Rynek 9/11 50-950 Wrocław
14 1090 1098 0000 0000 0966 6925
Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP

ZGŁOSZENIE – UMOWA
Nazwisko i adres firmy :
Imię i nazwisko przedstawiciela na Targach ..............................................
………………………………………………………………………………
Rodzaj oferowanego towaru lub usług ........................................................
Temat wykładu/prezentacji........................................................................
Przyjmuję warunki uczestnictwa i upoważniam „Centrum Selena” do
mojego podpisu oraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych
Data .......................................................
pieczątka i

Tel.
Fax.
Nr Regon
Nr NIP
wystawienia faktur VAT bez
przez Centrum Selena.
podpis osoby upoważnionej.

Zamawiam usługi dodatkowe:
1. Usługi reklamowe:
a) rozdawanie ulotek przez wystawcę – 200 zł za 3 dni
b)ustawienie stendu – 1 m2 powierzchni 150 zł
c) wywieszenie baneru – 1 m2 baneru – 200 zł
d) wywieszenie plakatu – 1 sztuka 50 zł

e) własna prelekcja 30 min. 50 zł, 60 min. 100 zł
NIE DOTYCZY TO OSÓB KTÓRE WYKUPIŁY STOISKO
2. Wynajęcie dodatkowego sprzętu:
a) Stół 50 zl
b) krzesło 15 zł
c) lada 85 zł
d) półka 25 zł
e) dodatkowa ścianka 50 zł
f) podłączenie do prądu – 25 zł
3. Do podanych cen doliczany jest podatek VAT - 23%
Uwaga: stoiska zabudowane i niezabudowane będą zagwarantowane jedynie po przesłaniu potwierdzenia
wpłaty całej sumy za stoisko. Prosimy nie przyjeżdżać na targi bez zapłaty całej sumy za stoisko. Zgłoszenie
prosimy wysłać na adresy e-mail:
monikadymecka@wp.pl oraz jakub@wahadelko.com
Zgłoszenie wysłane bez potwierdzenia wpłaty jest nie ważne.

Centrum Selena Monika Dymecka ul. Dubois 86, 80-419 Gdańsk
Bank Zachodni WBK S.A. ul. Chopina 6, 1 Oddział w Sopocie 14 1090 1098 0000 0000 0966 6925
Wartość zlecenia ( PLN )

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

+ 23 VAT

…............................

Razem do zapłaty

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

Prosimy o przesyłanie ZGŁOSZENIA-UMOWY e-mailem a następnie pocztą na adres organizatora imprezy – Centrum „Selena” 80-419 Gdańsk ul. Dubois 86. Rezygnacja firmy z zamówionego stoiska lub usług nie zwalnia firmy zamawiającej do zapłaty całości za w/w stoisko lub usługi. W przypadku rezygnacji firmy z
zamówionego stoiska lub usług, organizator nie dokonuje zwrotu wartości zamówionego stoiska lub usług na rzecz zamawiającego. Zwrot wpłaconych pieniędzy za wartość stoiska lub usług w przypadku rezygnacji przez zamawiającą firmę nie następuje. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia firmy na targi
bez podania przyczyn. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo anulowania umowy bez zwrotu opłaty, z chwilą, gdy stoisko zostanie udostępnione innemu wystawcy bez zgody organ izatora lub oferowane usługi będą godzić w dobre imię Targów. Nie zapewniamy grafiki na fryzie.

Zapraszamy nasze targi !
Informacje: Monika Dymecka – tel./fax. (58) 341 75 40, 601 615 549 w godz. Od 900 – 2000.

www.wahadelko.com, www.monikadymecka.com, www.monikadymecka.eu, monikadymecka@wp.pl
The 159th Baltic Conference and Trade Fair:
From the Pendulum to the Stars

NATURE - HEALTH - BEAUTY
Gdańsk Hala Olivia

11 - 12 - 13 SEPTEMBER 2020
Gdańsk – Hala Oliwia Al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk
Organizer: Monika Dymecka tel. 0048 58 341 75 40, 0048 601 615 549
Office - tel./fax. 0048 58 341 75 40, kom. 0048 601 615 549
Centrum Selena Monika Dymecka, 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 86, Regon: 19127 34 45 NIP: 957-029 -21- 80
CONTRACT
Company name and address :

Tel.
Fax.
Nr Regon

Representative’s name ..............................................
………………………………………………………………………………
Type of goods or services ........................................................
Nr NIP
Lecture or presentation subject........................................................................
I accept the conditions of participation and authorize the Centre
Selena "to issue VAT invoices
without my signature and agree to the processing of my data by the Centre for Selena. Stamp and
signature of authorized person.
Date .......................................................

I request :

1a Stand built with equipment - at a price per 1 m 2 - 230 PLN for 3 days of the event (minimum 3m2) (three-wall carpeting, a spot light, socket, table, two chairs, a coat hanger and basket) or greater according
to the attached draft by the contracting authority....................................................................................
1b. Stand built without equipment (3 walls, carpet, 1 point. Light, socket, coat) the price per 1 m 2 - 200 zł
for 3-day event (at least 3 m2 )..........................................................................
1c. Exhibition space without shell - the amount of square meters - according to the given project - the price
per 1m2-160 zł for 3-day event (at least 3 m2).........................................................................
2. Order additional equipment for an additional fee …………….….….................................................
(Table - 50 zł, chair - 15 zł, counter 85 zł, shelf - 25 zł, additional wall – 50 zł)
....................................................................................................................................................................
3. In order handling 30 zł. Include the costs of ID (2 per booth). Additional ID 10 zł
4. Order at your own lecture hall - 50 zł per 30 min.
5. For the prices given, additional VAT charges of 23% apply.
Attention: Stand built and unbuilt will be guaranteed only after submitting proof of payment of the total
amount for the stand. Please do not come to the fair without paying the full amount of the stand.
Please send the application to the following e-mail addresses: monikadymecka@wp.pl and
jakub@wahadelko.com
The application sent without confirmation of payment is not valid.
Total payment please make to the account of the organizer:
Account: Santander Bank Polska S.A. (Bank Zachodni WBK S.A.) Rynek 9/11 50-950 Wrocław
14 1090 1098 0000 0000 0966 6925
Santander Bank Polska SWIFT code: WBKPPLPP Santander Bank Polska BIC code: WBKPPLPP
The order in which payment are received affects booth location at the hall!
(PLN)
+ 23% VAT
Gross sum to be paid (PLN)

Net sum
….........................................

…............................

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

You are kindly requested to send APPLICATION-AGREEMENT fax (if possible) and then mailed to the event organizer - Centre "Selena", 80-419 Gdansk, ul. Dubois 86th The organizers reserve the right to cancel the contract without refund, when the booth will be available to another exhibitor without
the consent of the organizer or the services offered will harm the good name of the Fair. APPLICATION-AGREEMENT Dispatch and non participation in the fair does not relieve the customer from the obligation to pay the fee in accordance with the provisions of the Contract unless the date of cancellation
is more than 14 days before the event. In any other case we are forced to charge you for your stand. We do not provide fascia board graphics.

Information:

Monika Dymecka – tel./fax. (058) 341 75 40, 0601 615 549
www.wahadelko.com, www.monikadymecka.com, www.monikadymecka.eu, monikadymecka@wp.pl

The 159th Baltic Conference and Trade Fair:
From the Pendulum to the Stars

NATURE - HEALTH - BEAUTY
Gdańsk Hala Olivia

11 - 12 - 13 SEPTEMBER 2020
Gdańsk – Hala Oliwia Al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk
Organizer: - Monika Dymecka tel. 0048 58 341 75 40, 0048 601 615 549
Office - tel./fax. 0048 58 341 75 40, kom. 0048 601 615 549
Centrum Selena Monika Dymecka, 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 86, Regon: 19127 34 45 NIP: 957-029 -21- 80
CONTRACT
Company name and address :

Tel.
Fax.
Nr Regon

Representative’s name ..............................................
………………………………………………………………………………
Type of goods or services ........................................................
Nr NIP
Lecture or presentation subject........................................................................
I accept the conditions of participation and authorize the Centre
Selena "to issue VAT invoices
without my signature and agree to the processing of my data by the Centre for Selena.Stamp and
signature of authorized person.
Date .......................................................

I request the following :
1. Advertising services:
a) handing out flyers – 200 PLN for 3 days
b) booth space – 1 m2 costs 150 PLN
c) banner hanging – 1 m2 costs 200 PLN
d) poster hanging – 1 poster costs 50 PLN
2. Rental of additional elements:
a) table, 50 PLN
b) chair, 15 PLN
c) counter, 85 PLN
d) shelf, 25 PLN
e) additional wall 50 PLN
f) electrical connection – 25 PLN
3. VAT tax of 23% will be added.
Attention: Stand built and unbuilt will be guaranteed only after submitting proof of payment of the total
amount for the stand. Please do not come to the fair without paying the full amount of the stand.
Please send the application to the following e-mail addresses: monikadymecka@wp.pl and
jakub@wahadelko.com
The application sent without confirmation of payment is not valid.
Total payment please make to the account of the organizer:
Account: Santander Bank Polska S.A. (Bank Zachodni WBK S.A.) Rynek 9/11 50-950 Wrocław
14 1090 1098 0000 0000 0966 6925
Santander Bank Polska SWIFT code: WBKPPLPP Santander Bank Polska BIC code: WBKPPLPP
The order in which payment are received affects booth location at the hall!

Net sum (PLN)
….........................................

+ 23% VAT

…............................

Gross sum to be paid (PLN)

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

You are kindly requested to send APPLICATION-AGREEMENT fax (if possible) and then mailed to the event organizer - Centre "Selena", 80-419 Gdansk, ul. Dubois 86th The organizers reserve the right to cancel the contract without refund, when the booth will be available to another exhibitor without
the consent of the organizer or the services offered will harm the good name of the Fair. APPLICATION-AGREEMENT Dispatch and non participation in the fair does not relieve the customer from the obligation to pay the fee in accordance with the provisions of the Contract unless the date of cancellation
is more than 14 days before the event. In any other case we are forced to charge you for your stand. We do not provide fascia board graphics.

Information:

Monika Dymecka – tel./fax. (058) 341 75 40, 0601 615 549
www.wahadelko.com, www.monikadymecka.com, www.monikadymecka.eu, monikadymecka@wp.pl

