
ZGŁOSZENIE WYSTAWCY na 17. WTS 

REMPEX Sp. z o. o. 
ul. Barcicka 38, 01-839 Warszawa, Polska, tel.: +48/ (22) 826 64 82 
Konto : PKO BP X O/Warszawa 
Nr konta: 07 1020 1013 0000 0102 0205 0789 
NIP: 1180018395
KRS: 0000020892
REGON: 001400983

17. Warszawskie Targi Sztuki / 17th Warsaw Art Fair 
Warszawa 11-13 października 2019 r. 

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie  
www.warszawskietargisztuki.pl 
info@warszawskietargisztuki.pl 

tel.: +48 669 111 109

Termin nadsyłania zgłoszeń:                              do 15 maja 2019 roku

Nazwa Wystawcy  (do użytku w publikacjach, na stronie internetowej, na fryzie, na stoisku) 

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

Kontakt do Wystawcy: 
E-mail:.................................................................................................................................................... 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………………… 

Strona internetowa:................................................................................................................................. 

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail, jeśli inny niż wyżej): …………………………......... 

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

Rok założenia……………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji dot. targów (jeśli inny niż siedziba firmy) …………………………………........ 

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

Miasto / Kraj 
Wystawcy: .............................................................................................................................................
.................

Płatnik : 

Firma Wystawcy (pełna nazwa) 

……………………………………………………………………………….. 

…..........................................................:.................................................................................................. 

Ulica, nr:.................................................................................................................................................. 

Kod pocztowy: ...............................................Miasto:............................................................................ 

Kraj:.......................................................................

NIP:.........................................................................................................................................................

.

Osoba reprezentująca firmę - wystawcę (imię i nazwisko, stanowisko): 
….............................................................................................................................................................

Informacje o wystawcy (właściwe zakreślić): 
□ sztuka dawna                             □ sztuka współczesna                          □ producent             
□ firma handlowa                           □ wydawnictwo                                     □ fundacja 
□ edukacja/szkoły                          □ inne



Obowiązkowym załącznikiem do formularza jest propozycja ekspozycji* 
zawierająca: 
*prezentacja przedstawiona będzie Komisji Programowej, która decyduje o uczestnictwie w 17. WTS 
Poradnik jak zrobić ekspozycję dostępny jest na stronie www.warszawskietargisztuki.pl 

• wszystkich artystów proponowanych przez Wystawcę na 17. WTS  
• reprodukcje obiektów proponowanych przez Wystawcę na 17. WTS 
• styl i czas powstania proponowanych obiektów antykwarycznych na 17. WTS 
• opis proponowanej ekspozycji na 17. WTS 
• najważniejsze wydarzenia organizowane przez Wystawcę w ciągu ostatniego roku  
• inne informacje świadczące o wysokim poziomie prezentowanych dzieł. 

Zamawiam następującą powierzchnię: 
[Proszę zaznaczyć odpowiedni wiersz w  tabeli („X” w polu zamawiam) zgodnie z proponowaną ekspozycją] 

• stoisko 2m2 (wnęki wzdłuż okien) nie posiadają zabudowy ani ścian, są wyposażone w 2 krzesła oraz stolik
• nisza nie posiada zabudowy, każdą aranżację wynajmujący jest zobowiązany zrobić na własny koszt po zgłoszeniu projektu do 

organizatora
• liczba poszczególnych stoisk jest ograniczona. Ostateczną lokalizację przypisuje organizator w ramach dostępności stoisk
• do poniższych cen doliczany jest podatek VAT.

                                                                       
Cena obejmuje: 

• miejsce wystawiennicze z zabudową i ścianami na cały czas trwania targów 
• koszt energii elektrycznej oraz utrzymania czystości na terenie WTS 
• wpis na stronie internetowej Targów 
• 10 zaproszeń na 17. WTS 
• Na stoisku gniazdo elektryczne i oświetlenie (1 lampa na 1,5 m ściany) 
• wyposażenie nie obejmuje mebli 
*stoisko 2m2 (wnęki wzdłuż okien) nie posiadają zabudowy, są wyposażone w 2 krzesła oraz stolik. 

Pieczęć firmy Wystawcy                                                                                                                                             
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy 

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

                 

Miejsce i data 

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

Rodzaj powierzchni Cena netto Sztuka  
dawna

Sztuka 
współczesna

Inni 
Wystawcy Uwagi

1,5m x 3m - 4,5m2 2 700,00 zł

1,5m x 4m - 6m2 3 400,00 zł

1,5m x 6m - 9m2 4 300,00 zł

3m x 4m - 12m2 5 300,00 zł

2m2 – Wnęka 1 900,00 zł

25m2 - Nisza 5 500,00 zł

Podpisując niniejsze Zgłoszenie Uczestnictwa akceptujemy jako 
obowiązujące: 
REGULAMIN 17. Warszawskich Targów Sztuki, PRZEPISY 
TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE i informacje zawarte w 
Formularzu Zgłoszeniowym 
Oświadczamy, że przejmujemy zobowiązania wobec Rempex Sp. z o. o. 
wynikające z niniejszego zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez 
nas płatnik nie ureguluje należności za zamówioną powierzchnię. 
Regulamin dla uczestników targów jest dostępny na stronie 
internetowej www.warszawskietargisztuki.pl 
Na życzenie Wystawcy Regulamin zostanie wysłany drogą pocztową.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rempex Sp. Z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych 
zawartych w formularzu zgłoszenia uczestnictwa w 17. WTS  
w celu i zakresie niezbędnym do komunikacji i organizacji 
Warszawskich Targów Sztuki, bez możliwości 
przekazywania tych danych osobom trzecim bez mojej 
zgody.


